
Ressenya de l’excursió al Pirineu, que varem fer Manel Jimenez 
i Pere Ollé, juntament amb uns companys de la Colla dels Farts 
dee Caminar: 
Varem fer dos cims, El Ballibierna i El Culebras de 3067 i 3056 
metres respectivament. 
Sortim a les vuit del mati  del estany de Llauset a uns 2.000 
metres d’alçada, pujant per el recorregut part del GR 11, 
direcció a la Cabana de Botornas, llacs de Botornas, estany  
Gelat  i coll Ballibierna, arribem al cim a las 12 del migdia, 
continuem cap el cim del Culebras, com únic pas tenim que 
travessar el famós pas de Cavalls, es una aresta fina amb un 
bon patit per costat i altre que demana una certa atenció i 
exigència,  el travessem  sense mases dificultats i assolim el 
cim del Culebras a la 1 del migdia. 
Desprès de fer les fotos de rigor comencem la baixada cap el 
coll de LLauset , força exigent, molt dreta i amb bastant pedra 
solta, arribem al coll on  aprofitem per  descansar, agafar 
forcés,  mengem  una mica, fins i tot un es fa un bocata de fuet 
amb julivert (tota una delicatesen), tambe i ha algú que porta vi, 
tot una festival. 
 
Ja una mica reposats  continuem la baixada,  uns baixem per la 
gelera i els altres desprès d’alguna relliscada opten per baixar 
per la tartera, la baixada es molt bonica, dons el paisatge i la 
terra te unes tonalitats molt diferents de l’altre constat por on 
em pujat, la terra es rogenca i negra, sembla ben be uns 
paisatge llunar. 
 
Fem just arribant al cotxe i cau una tempesta de pedra i aigua 
que deu ni do, no tots ens en em salvat amb alguns els 
enganxa a l’últim tram. 
El Manel i Jo tornem cap a casa, la resta de grup es queda fins 
dema al Refugi de Conangles on amb fet nit, nosaltres sols un 
día i ells dos. 
El grup el composem 11 persones: Pep Ton Amat, Merçe Vila, 
Jordi Coll, Conxita, Roser Peso,  Lluis,  Carme, Carles, Angels i 
nosaltres dos Manel i Pere. 
 
Reus, 12 i 12 de Juliol de 2013 
 
 
 
 



 
 

 


