Lo Pinetó i la Roca Blanca
Del refugi del Pla de la Font al cim de la Roca Blanca pel Mil Potros i lo Pinetó
Pallars Sobirà
Distància
4 km (anada)
Desnivell acumulat
+736 -76m
Nivell de dificultat
Fàcil fins a lo Pinetó. Moderat la Roca Blanca.
Data
9 de març de 2014
Cartografia
Ed. Alpina. Sant Maurici-Els Encantats (1:25000)
Punts per a GPS
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6437918
Aquesta ruta és part de la circular dels Quatre Cims que, partint del refugi,
ressegueix la carena per coronar el Mil Potros, lo Pinetó, la Roca Blanca i lo Tèsol,
sobirà de la zona. La baixada acostuma a fer-se per l’enorme pala d’aquest darrer
(700 metres de desnivell mantinguts). Però com que l’estat de la neu no oferia
garanties vàrem retornar per mateix camí, renunciant al Tèsol (pujar-hi ens
resultava excessivament llarg).
L’horari pot variar en funció de l’estat de la neu. En el nostre cas n’hi havia molta
d’acumulada, gens transformada i ens va caldre obrir traça tot el camí.
La dificultat es concentra a l’aresta de la Roca Blanca: 100 m de IIº per terreny
esquistós i descompost. Corda, piolet i grampons ens resultaran útils.
Accés. Amb neu es pot accedir al refugi des de les Planes de Son en 1h 45’ seguint
aquest itinerari.
Refugi del Pla de la Font (2015 m)
O dels Cóms de Jou. Marxem pel Pla de la Font en direcció al Coll de Fogueruix (S),
en moderat pendent. Abans d’arribar-hi (cota 2065+/-, rètol indicador) girem a la
dreta (W) i ens endinsem a la pineda. Pendent entre moderat i fort. Senyals de
pintura grocs i brancam esporgat.
Serrat de les Closes (2224m)
Abastem la carena quan sortim del bosc. Podem albirar els Encantats i part de
l’Estany de Sant Maurici. Marxem planerament vers W fins enfilar-nos per l’evident
pala que tenim en aquesta direcció. Fort pendent.
Lo Planell (2457m)
Planerament, com indica el nom, continuem vers W i tornem a enfilar-nos en
moderat pendent fins al Mil Potros.
Poc abans d’abastar-lo hi ha el Forat del Pa, una cova que, amb neu, pot passar
desapercebuda.
La carena s’afila, però és prou ample com per permetre un pas còmode allunyantnos de les cornises.
Mil Potros (2633m)
Lo Pinetó ens queda just al davant vers W. Probablement ens caldrà descalçar-nos
les raquetes. Perdem uns metres i ens enfilem pel llom de lo Pinetó.
Lo Pinetó (2647m)
Al bell mig de la divisió en T del cordal carener, amb la Vall de Cabanes a W, la de
l’Escrita al S i la d’Estanyeres a l’E. La Roca Blanca destaca clarament al N pel seu
color fosc.
Perdem novament alçària baixant vers el N, decantant-nos lleugerament cap al
vessant de Cabanes fins al collet entre lo Pinetó i la Roca Blanca. Pel camí podem
observar el canvi morfològic del rocam, passant de calcari a esquist.
Si no ho havíem fet abans, és el moment de calçar-nos els grampons.
Del collet ens enfilem pel llom S de la Roca Blanca, ampli i costerut fins a una mena
d’avant-cim on ens queda una elevació a l’esquerra (vessant de Cabanes).

Emprenem el tram més delicat: un crestall de 100 m. força descompost (IIº).
Guiats per fites, perdem uns metres i el flaquegem per l’esquerra (vessant de
Cabanes). Passat aquest tram tornem al vessant oposat tot flaquejant la sortida de
la canal del Tonedor. Pas curt però exposat, delicat segons l’estat de la neu. Hi ha
instal·lats un parell d’ancoratges a cada cap per si cal muntar-hi un passamà. Un
cordino ens resultarà útil. El cim és a tocar.
Roca Blanca (2692m)
Vistes formidables, semblants a les que hem gaudir des de lo Pinetó: Valièr, Montroig, Certascan, Pica d’Estats, Monteixo, Comapedrosa, Cadí, Port del Comte, Orri,
Peguera, Monastero, Encantats, Subenuix, Agulla del Portarró, Montsaliente,
Bassiero,… i tants i tants que som incapaços d’identificar.
Retornem pel mateix camí esmerçant 2h 50’ fins al refugi. D’aquí a les Planes de
Son cal comptar 1h 15’.

