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PER CAMINS I CORRIOLS
La Diada de Catalunya a Néouvielle
Per Andreu Batallé
Aquesta vegada, la Colla
de L’Isard ens relata com
ni la pluja ni la neu no
van impedir que alguns
dels membres de
l’expedició fessin el cim
Vam aprofitar el pont de l’11 de
setembre i un total d’onze membres
de la Colla Excursionista L’Isard
vam anar a l’Alt Pirineu Occità,
concretament a la reserva natural
de Néouvielle.
Vam sortir amb el propòsit de fer
recorreguts per l’entorn d’alguns
dels nombrosos llacs que hi ha en
aquella zona i, si era possible, pujar
a algun cim de més de 3.000
metres, preferentment a l’esmentat
Néouvielle, de 3.090 metres.
Per poder-nos desplaçar per la zona
ens vam allotjar a l’Hotelier d’Auredon, que, encara que pel nom sembli qui sap què, no deixa de ser un
refugi de muntanya, això sí, força
digne. Està situat al costat d’un llac
que porta el mateix nom i s’hi arriba per una carretera asfaltada però
bastant estreta que surt del poble
de Saint Lary Soulan.
Tal com havien predit els meteoròlegs, el temps que hi vam trobar no
va ser gens bo, ja que hi plovinejava. Aquest fet, però, no ens va
impedir que el primer dia féssim un
recorregut pels boscos i llacs dels
voltants del refugi.
El segon dia ens vam llevar sense
que el temps hagués millorat: tan
sols havia canviat la pluja per
aiguaneu i a partir d’una certa altura (uns 2.500 m aproximadament)
ja queia neu. Veient com estava el
temps, tan sols sis de la colla, els
més ben preparats, es van atrevir a
intentar fer algun cim. Quatre van
aconseguir pujar al Néouvielle i els
altres dos, per prudència, es van
quedar a tan sols uns 200 metres
del pic. La resta vam passar el dia
entre el refugi i fent petites sortides
pels voltants.
El tercer dia va ser calcat dels anteriors, potser amb més fred i
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amb la cota de neu baixant, però
això no ens va impedir que amb la
capelina i ben abrigats tornéssim a
recórrer camins i corriols, boscos i
llacs, per tal d’admirar la zona.
Ja el darrer dia, el de tornada, el
temps va millorar. Per aprofitar-ho
i ja en el camí de tornada, des de la
vall de Pineta vam fer una bonica
excursió fins als plans de Larry.
Tot seguit, cotxe i cap a casa, però
amb el ferm propòsit de tornar-hi
tot esperant trobar un temps
millor.

Imatges de la pujada al cim de Néouvielle i la Colla de L’Isard desplegant la senyera.

