Bony de l’Aigua Blanca estació d’esquí Boí-Taüll
14 d’octubre de 2021-10-18

Assistents:Jaume Bertran, Josep Carbonell, Vicens Catafal, Pep Comas, Joan
Corbera, Rafel Franco, Esteve Mogas, Miquel Maymó, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep
Roca, Josep Rodri, Elisa i en Manel.
Distància:8,50km, Temps:3,43h,Temps en moviment:2,55h, Desnivell:586m+ Temp: 8graus
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/estacio-desqui-boi-taull-86367802

Avui sortim de Boí, ens acompanyen en Rafel, i els seus amics Elisa i Manel. Fem una caminada
per l’estació d’esquí de Boí-Taüll. Anem fins el Bony de l’Aigua Blanca .

Ginesters a la Vall de Boí
Aparquem al pàrquing de l’estació d’esquí, ens fa un dia esplèndid, no hi ha. cap boira, fa fred
Estem a quatre graus, per sort no fa vent.
En Comas, Rodri, Carbonell i Pratginestós fan un altre cim a l’entorn de l’estació d’esquí.
La resta comencem a caminar per una pista ampla, anem guanyant alçada,hem començat a
1950m i arribem a 2587m. A partir d’aquesta alçada veiem les valls de l’altre costat. Passem per
les Bassetes i ens parem a esmorzar .
Seguim pujant, passem pel Port d’Erta, aquí s’ha acaba el camí i comencem a pujar per la
pista d’esquí Express fa molta pujada, arribem al Bony de l’Aigua Blanca 2587m. Unes vistes,
espectaculars.

Iniciem la baixada tot fent una circular, anem baixant fins el pas de Llevata amb d’anar amb
compte és molt dret i pedregós.

Fem la foto de grup al pas de Llevata, tot seguit anem baixant fent unes marrades sempre dins el
camí, fins arribar a l’alçada de Molleres on una família de marmotes estan parant el solet.
Anem baixant cap a la bassa gran, és
artificial per poder fer neu, hi passem a
prop. Arribem als cotxes on ens
retrobem tots.
Una bona matinal, i amb la companyia
d’en Rafel i en Vicens que ens feien
d’amfitrions.
Anem a dinar al restaurant el Caliu de
Taüll, molt ben atesos com sempre per
la Margarita i el seu marit.

Pas de Llevata Boí-Taüll 2537m

La propera setmana anirem al Santuari de Cabrera, per la tarda anirem a Vic per veure
l’exposició fotogràfica d’en Francesc Ventura.
Sortirem a les 7h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall
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