
Boí, Tuca de les Culebres 
des de l’estany de Llauset 13,14 i 15 de setembre de 2017 
 

Integrants: Vicenç Catafal, Rafael Franco, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Josep Pous, Josep Roca i Josep Rodri.  
 

Distància: Projectada 11,8 Km amb altures 12,3 Km. Desnivells: 860m+  
Acumulat: 1.720m. Temps: 8,45 h  Cotxes: 305 Km. Vicenç Catafal i Manel Molina.  
 

Sortim a les 7h del matí de Granollers, direcció a Pont de Suert, arribem a les 11h del 
matí. Per dinar comprem carn, botifarres, pa i fruita.  
Arribem a Boi ja són quarts d’una, descarreguem les bosses, i quan estem instal·lats . a 
casa del Vicenç .Anem cap el FOSSAR DE LA PAU, per fer les brases i preparar el 
dinar d’inauguració de la pèrgola nova d’aquest any. Al moment del cafè s’incorpora en 
Rafel, per preparar la sortida de demà. Intentarem fer dos pics de tres mil, Tuca de 
Culebres i Ballibierna. Cap el tard anem a passejar per Taüll. Sopem unes truites que 
ha fet en Manel, molt bones, tots els ingredients del seu hort i els ous de les seves 
gallines de Palou. Anem a dormir per descansar per demà. 
Sortim a les 7h del matí ja esmorzats, amb els entrepans i la fruita preparada. 
Ens dirigim al poble d’Aneto, i seguim per una pista de 14km fins arribar a la presa de 



Llauset, tot passant per dos túnels, un de molt llarg. 
Arribem a l’aparcament hi trobem cinc cotxes, ens 
preparem per començar a caminar. 
Estem a 2.190m d’alçada, fa fresqueta, és un quart 
de nou, el camí és un GR 11, està molt ben marcat. 
Al final de la presa trobem un rètol indicatiu. 
Nosaltres seguim cap a l’esquerra deixant el GR 11, 

seguim per la Solana de Llauset, anem pujant i a tres quarts d’onze parem a 
esmorzar. Portem 4,5 km, i ja estem a 2.800m d’alçada. Només falten 250m de 
desnivell per fer el cim. Després d’esmorzar arranquem poc a poc i ens creuem amb 
un noi basc, que no ha trobat el camí per baix i ens ha dit que  “el Paso del Caballo”, 
que no es veia en cor de passar-lo.  
Arribem al coll estem a 2.900m, tots anem força bé. Comencem a crestejar amb 
dificultat i amb dubtes dels pedrots que marquen el camí. Alguna grimpada, seguim 
amunt, el Rafel es posa al davant per marcar el camí, tot seguit fem el cim de la Tuca 
de les Culebres, 3052m alçada. El primer tres mil de la història dels Ginesters. Fotos, 
alegria i alguns emocionats. El dilema que teníem era que el cim del Ballibierna 
estava a 70 m, no poder-lo fer, ja que davant nostre hi teníem el perillós “Paso  del 
Caballo”. Decidim que el Paso no el fèiem. Alguns buscaven el camí per sota (també 
molt perillós, no tant aeri) i no el vàrem trobar. Decidim tornar enrere, pel mateix camí 
de pujada, ja són tres quarts d’una, i portem quasi 6 km. 

La tornada, és feixuga i molt llarga. Fem una parada a les dues. Un mossec, amb el 
que ens quedava. Seguim baixant a poc a poc fins arribar als cotxes, tres quarts de 
cinc. Bastant cansats i molt satisfets de la sortida.  
Molt bona sortida, tan de paisatges com de temperatura.  
Per celebrar-ho anem a sopar tots al restaurant el 
Caliu de Taüll. Una vianda (escudella barrejada) de la 
vall fantàstica. Un xarrups de destil·lats de la casa i 
tots a dormir d’hora. 
Al matí esmorzem a casa del Vicenç, ell es queda a 
Boï, en Rafel té feina a l’ajuntament de  Barruera com 
a Sr. Jutge de la vall. Li donem les gràcies a l’amic 
Vicenç, sinó fos per la seva hospitalitat aquestes 
sortides no serien possible. 
Arribem a Granollers a mitja tarda. 
La propera setmana anirem al Costabona i Roc 
d’Escolà, sortirem a les set de Llerona. 
 

Text i fotografies: Miquel Maymó 


