
GR 10 VI ETAPA DE BAGNERES DE 
LUCHON  A ESBINTZ, DEL 21 AL 28 DE 
SETEMBRE DE 2013 
 
DIA 21: REUS-BAGNERES DE LUCHON-ARTIGUES  
Sortim de Reus a las 7.15 del mati, agafem la direcció cap a la Vall D’Aran, entrem a 
Vielha i parem a esmorsar / dinar, uns bons ous aferrats amb pernil, be no cal entrar 
amb mes detalls, va ser un àpat contundent. 
Un cop em acabat torner a fer ruta fins arribar a Bagneres de Luchon, com ja ens 
coneixem el PK. De l’any passat, deixem el cotxe, on el tindrem una setmana, ens 
preparem els trastes i comencen la nostra primera esta GR/10 d’aquest any. 
Tenim una pujada de 620 metres de desnivell. 
Ens patejem tot el poble, passem pel costat del camp de vol lliure, on veien com 
s’enlaira un pledejador, tot tirat per una avioneta. 
Agafem un bosc molt bonic, passem pels pobles de Juset de Luchon, Soda, tot arriba’n a 
Artigue.  
La nostra primera Gitte d’etap, ens ve a veure Mn. Cristine i ens dona totes les 
instruccions, sols tenim dormir, el sopar tenim d’anar al Restaurant “ja ens l’ha 
reservat” i no tenim esmorzar. 
Sopem al Restaurant LES HAUTS PATURAGES, mol be. 
Com ja ho sabíem, ens portem unes galetes i un suc que comprem al mateix restaurant 
de sopar. 
Comencem una mica accidentats, però els temps i les ganes tot ho solucionen. 
 
Recorregut Km.    :  9 km. 
Recorregut temps   : 3 horas 
Desnivell Positiu   : 620 metres     

DIA 22 ARTIGUES - FOS 

Sortim de la Gitte a les 8.30 am, emprenem un camí amb forta pujada cap a les Cabanes 
de Sauneres (1660 metres), coll de la Peyrehite (1947 metres) i  Pic de la Bacanère 
(2193 metres), es el punt mes alt de la jornada, comencem la baixada, pasant pel coll 
d’Esclot d’Aou (2093 metres), Cabanes de Courraux (1556 metres), Cabane d’Artigue 
(1025 metres) i Fos ( 544 metres).  
Arribem a Fos a las 5.30 de la tarda, avui a segut una jornada bastant dura, dons el  
desnivell acumulat es important. 
Arrivem a la Gitte i trobem la porta oberta, amb una nota d’amunt la taula on ens diu el 
que em de fer, on tenim el sopar i que dema al mati ja trobarem l’esmorzar preparat. 
Be, ens clavem una bona dutxa, descansem un rato i anem a buscar el Restaurant per 
sopar.  
Un altra sorpresa, però també bona, em sopat prou be, el mes curiós es que ens portem 
la carta i es una pissarra damunt d’una cadira, així s’estalvien les cartes individuals. 
TOT MOLT CURIOS, estem a França!!!!! 
 
Recorregut Km  : 19.700 km.  
Recorregut Temps  : 8 hores 



Desnivell Positiu  :   963 metres 
Desnivell Negatiu    : 1650 metres  
 
DIA 23 FOS – REFUGI ETANG D’ARAING 
 
Avui sortim una mica mes tard, es veu que notem el cansament d’ahir i ens apeteix 
dormir una mica mes, esmorzem tranquil·lament i  comencem a caminar a les 9 am. 
Direcció Melles (719 metres), visitem una casa de Barrets, que no s’interpreti 
malament, una casa on fant barrets, el Paco amb la seva capacitat dialèctica, s’enrotlla a 
la Madame i queda que al final de la caminada tornarem  per  comprar uns barrets per 
les senyores. 
La veritat que la senyora molt amable ens va oferir beguda, que gustosament varem 
acceptar.. 
Continuem la pujada fins Carrefour d’Uls (1820 metres), la pujada no s’acaba mai, 
arrivem al Coll d’Auéran (2176 metres), els 300 metres últims s’han fet interminables. 
Desde el coll ja veiem el Refugi, ara ens toca baixar fins a 1950 metres on es troba el 
Refugi D’Etang D’Araing. 
Arribem al Refugi força cansat, dons la jornada a segut llarga i dura. 
El guarda ens dona habitació, no es poden entrar les motxilles, s’ha de posar tot dins 
d’unes cubetes. 
Al posar les coses a la cubeta em cau la maquina a terra i !!!!!!! PLAS !!!!, xafada. 
El meu cabreig va ser sublim, tot per culpa meva, però be que i farem son coses que 
poden passar i passen. 
Be deixem els detalls, com sempre, la dutxa, descans i a les 19,30 hores a sopar 
 
Recorregut Km.   : 17.500 km 
Recorregut temps   : 9 hores  
Desnivell positiu   : 1632 metres 
Desnivell negatiu   :   226 metres  
 
DIA 24 : REFUGI D’ETANG D’ARAING - EYLIE 
 
Desprès d’esmorcar,  com sempre, sortim del Refugi, vorejant el Llac, baixem uns 200 
metres de desnivell que em de tornar a recuperar, fins la pujada al Coll de la Serre 
D’Araing (2221 metres), el paisatge que tenim al davant dels nostres ulls es meravellós, 
tot i no poder fer fotos, però tenir un bon company sempre es d’agrair, el Miquel em 
deixa la seva maquina, l’anem compartint,  al menys així no recordo la xafada i em pasa 
la mala llet per d’incident, torno a repetir DEL TOT CULPA MEVA.  
Anem baixant fins les Mines de Bentaillou (1870 metres), actualment amb desús. 
Tancades dels  anys 60. i varen treballar mes de 500 persones essent una de les fons 
d’ingressos mes importants de la vall, molt interessant de veure, dons encara es pot 
veure el tren, l’entrada de les mines, les torres, etc... et fas una bona idea del 
funcionament, dons deu ni do el que queda en peu. 
Les torres baixen fins el mateix Eylie, final de la nostra etapa d’avui. 
Arribem a les 5 de la tarda, la Gitte esta força be, fem una mica de “bogada”, una dutxa 
i a fer la cervesa  a casa dels guardes, en Nelly  &  Claude, es una parella prou singular, 
allí es viu una mica separat del mon. 
Com sempre a les “set i demi” a sopar, coincidim amb dues parelles de La Rioja, que 
estan fen EL PAS D’ARAN (tour que surt de Montgarri i que es fa amb 4 etapes), ens 
cruspim un sopar molt bo(amanida d’escarola, Kiss de Bolets i corder a la brasa, de 



postres pastis de fruits vermells), tot fet per ells, per acabar ens donen un licor, també 
casolà, que li diuen “GRATACULS”, ens diu que esta fer de flors, la veritat es que es 
bo. 
 
Recorregut Km.   : 13.600 km 
Recorregut temps   : 7 hores  
Desnivell positiu   : 500 metres 
Desnivell negatiu   :         1230 metres  
 
 
 
 
DIA 25 : EYLIE – BONAC 
 
Sortim a les 8.45 am,  comencem baixant fins a trobar el Riu, comencem una forta 
pujada pel camí de la Riviere du Lez, fins l’encreuament de Abri de Berger (1660 
metres). 
Aquí agafem la variant del GR 10 E, camí a Bonac, va planejant, passem la vall de 
Biros, els camins son molt bonics, boscos de castanyers i faigs, pel mig del bosc em vist 
un Isard. Arribem a Bonac al Relais Montagnard, la rebuda no es de lo millor que em 
trobat, però desprès la cosa millora. 
L’habitació es d’allò mes original, sembla que entrem amb un “zulo”, això si a l’àtic. La 
porta esta tallada i tens un muret per entrar a l’habitació, tot un numero. 
Estem davant mateix del campanar i a las 7 pm, s’engega el carilló i fot una musica que 
deix estorat al mes pintat. 
Ens trobem amb un personatge que es de la Vall que  parla amb Occità i Aranès, la fem 
petar un rato abans de sopar.    
Sopem amb un altra hoste que es de Paris i dorm a la nostra habitació, desprès d’avisar-
lo dels nostres roncs, sembla que el xicot si conforma “ ves quin remei” 
 
Recorregut Km.   : 16.500 km 
Recorregut temps    :  5.45 hores 
Desnivell positiu   :  670 metres  
Desnivell negatiu   :  960 metres. 
 
DIA 26 : BONAC – AYET 
 
Sortim com sempre 8.30 am, ens acomiadem del xicot de la Gitte i comencem pujant 
direcció a Balacet (909 metres), passem per Uchentein i Les Bordes sur Lez,  son pobles 
talment de postal, les cases molt arreglades.  
El GR no arriba a Ayet, ens em de desviar una mica abans amb un encreuament de 
camins, aquí ens em enredat i em sortim un poble abans. Be però com diu la dita “no ni 
ha mal que per be no vingui”, em sortit davant d’un bar a la carretera i com el sol i la 
calor apreta de debò, aprofitem per demanar una cervesa i una amanida,  dinant com a 
senyors. 
Agafem un taxi per anar fins al poble on em de dormir AUDRESSEIN, molt prop de 
AYET,  dormim a Le Relay des 2 rivieres, “CASA D’OSTES” molt be, avui dormim 
amb llit i llençols i a la dutxa tenim tovalloles de debò, sembla que no pugi ser. 
Resumin, tot molt be, el xicot ens porta a sopar i desprès ens be a recollir. 



L’historia de perquè em dormit aquí es mes complexa, dons teníem  reservat al poble 
del costat, CASTILLON COUSERANS, però dos dies abans ens truquen i sense mes 
explicació ens anul·len la reserva, no podem treure l’entrellat del perquè l’anulació, 
menys mal que el Paco domina molt bé el Frances i ens en sortim prou be. 
Un cop instal·lats, el xicot del hostal ens diu que no es la primera vegada que es troba, 
amb un cas així, dons el propietaris de l’altre hostal son una mica “friquis” i els han 
cridat per un programa de TV FRANÇA, i sense pensar-ho deixant tot i se’n van. 
ES VEU QUE EL PROGRAMA ES UN SIMIL DE “GRAN HERMANO” 
 
Recorregut km   : 12.300 km. 
Recorregut temps   : 3.30 horas 
Desnivell positiu   : 560 metres 
Desnivell negatiu   : 650 metres  
 
DIA 27 : AYET – ESBINTZ 
 
Sortim a les 8.30 am de Le Relas des 2 rivieres, AUDRESSEIN, ens ve a buscar Ms 
Duran, i ens porta fins Ayet, comencem a caminar direcció al Llac de Betmale, es el que 
dona nom a tota la regió, arribem al llac (1060 metres), continuem la forta pujada, fins 
l’encreuament de camins i agafem de nou el GR 10, dons fins ara anàvem per la variant 
del GR10E, continuem  fins al coll de La Core (1395 metres), parada i descans. 
Aprofitem per menjar una mica i gaudir de la bona vista. 
Un cop reposats, agafem el camí que ens portarà fins la nostra ultima parada Esbintz, 
arribem a las 14,30 pm. 
Els detalls de la Gitte i els seus guardes mereixen un explicació apart. 
 
 
ESBINTZ, es un petit nucli de quatre cases. 
Als anys 60 i arriben els pares del Matias, s’instal·len i desde les hores fan vida allí, el 
Matias porta la Gite junt amb la seva companya Adeline, tot el que consumeixen es 
ecològic, es fan els sucs, les conserves de fruita i verdura, formatge,  pa, be tot. 
A oblidava que també elaboren gelats. 
Estant construint una nova casa, la que viuen actualment també se l’han fet ells. 
Tenen un hort de 3000 m2, on fan la verdura, un ramat de 100 ovelles, 6 gossos Patou, 
gallines, un cavall. 
Viuen del que fan i de donar hostatge als caminadors del GR10, la noia el dissabtes 
baixa a St. Girons a vendre al “mercadillo”. 
L’estada amb ells ha segut molt diferent de les altres, dons em menjat amb ells, a casa 
seva, a la seva taula, em compartit el menjar, una experiència mol maca i que ens dona 
molt a pensar. 
 
Recorregut km   : 15.500 km. 
Recorregut temps   : 4.25 hores 
Desnivell positiu   : 810 metres 
Desnivell negatiu   : 760 metres  
 
KILOMETRES CAMINATS  91.800KM. 
TEMPS TOTAL    40 HORAS 
DESNIVELL POSITIU   5.755 METRES 
DESNIVELL NEGATIU   5.476 METRES 



DIA 28 : TORNADA A CASA. 
 
L’anècdota de la nit es per explicar-la. 
La Gite la tenim que compartir amb unes persones que han arribat poc abans que enèsim 
a sopar, ells es varen fer el menjar a la mateixa gite. 
Els advertim de les nostres sonores nits i que els roncs formen part del concert. 
Sembla s’ho prenen rient, però la sorpresa es que al cap d’un ratet els veiem plantar una 
tenda al jardí, anaven 4 xicotes i un xicot, sols ell,  molt agosarat,  va dormir amb 
nosaltres les noies suposem no es volien aventurar i van optar per dormir a la tenda. 
Salvada l’anècdota,  en llevem a les 7, anem a esmorzar  a casa d’en Matias & Adeline, 
ella ja ha marxat al mercat a vendre, esmorzem amb ell, assaborim les conserves de 
confitures, un suc de poma, cafè, t’he, pa, tot fet per ells, molt bo. 
Ens acomiadem amb certa tristó, per ser la ultima jornada d’aquest any, però també 
marxem amb una certa enyorança del deixem enrere.  
 
A les “vuit e demi” puntual com un clau, ens ve a buscar el Taxi, Ms Duran, amb el seu 
“bisonye” , mitjons vermells, la resta ja s’ho podeu imaginar, tot amb conjunt. 
Ens porta fins a Bagneres de Luchon, on tenim el cotxe i d’alli amen a Melles, a 
L’Atelier du Chapeau, a comprar els barrets per les senyores, quant ens veu arribar la 
Madame, no s’ho creia, suposo va fer la venda del mes, quatre barrets no es venen cada 
día. 
D’alli entrem a Catalunya per r Bossost, parem a dinar a Escunhau, baixant parada 
obligatòria ala fabrica de Xocolata Brescos i arribem a Reus a les 8 del vespre, “cada 
ovella amb la seva parella”i final d’excursio. 
  
Aquest ha estat el resum d’una setmana de fortes caminades i aventures, em gaudit d’un 
temps esplèndid, unes vistes impressionants i un record de les persones inoblidable. 
 
Això i els companys de ruta es el que fa que la Muntanya sigui el que es. 
 
Una font de salut i companyerisme   
 
Salut, cames i fins l’any que be. 
 
ELS CAMINADORS DEL GR 10  


