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El d’Auriòl és el més alt dels cims del vessant nord de la vall de les Vésines. Un llarg
esquenall que es despenja des del cim fins a l’estany separa els dos itineraris més
habituals per accedir-hi: el ponentí a partir de l’estany i el llevantí des del refugi. La
ruta lineal que ressenyem puja per un i baixa per l’altre.
No és un itinerari fàcil: recorre un bon tram d’aquella cresta on cal grimpar.
La intenció inicial era fer-lo al revés, partint del refugi, pujant al coll, crestejant i
davallant per la pala herbada a ponent de la cresta. Fet així és igual de dificultós
però més còmode. La previsió meteorològica ens va fer canviar de plans.
Accés
A l’Ospitalet (l’Hospitalet-près-l’Andorre) s’hi accedeix per la N20 entre la Tor de
Querol (Latour-de-Carol) i Acs (Ax-les-Thermes) pel coll de Pimorent. Com a
alternativa hi ha el túnel de peatge entre Porta i l’Ospitalet.
El ramal de carretera que baixa pel marge dret hidrogràfic del riu Arièja era tallat a
la data de la ressenya. És des d’un marcat revolt d’aquesta carretera on
habitualment iniciaríem el camí a la vall de les Véssines però, per aquella raó, ho
fem des del poble. Creuem la via pel pas a nivell a l’alçada de la central
hidroelèctrica i accedim a una àmplia zona d’aparcament al costat de l’ajuntament.
l’Ospitalet (1412m)
Pocs metres més enllà de l’aparcament hi ha l’Abeurador, una font al costat d’unes
escales amb indicacions del GR 107, Camí dels Bons Homes i del refugi de les
Vésines.
Enfilem les escales i seguim per un camí de bast. Creuem la carretera —justament
el ramal actualment tallat— i, ben aviat, se’ns ajunta per la dreta el camí d’accés
des d’aquest ramal. Poc més enllà atenyem una bifurcació.
Bifurcació al coll de Pimorent (1543m)
Ben indicada. A ma dreta surt el ramal del GR que mena a Porta pel Coll de
Pimorent. Anem a l’esquerra. Seguim un camí molt fressat i senyalitzat en un
entorn ombrívol d’esponerosa vegetació.
Al peu de la Tossa de Bessatélh creuem un parell de torrenteres amb bonics salts
d’aigua i, en ultrapassar-ne el crestall, si la boira ens ho permet, gaudim d’una
bona vista sobre l’alta vall de l’Arièja.
Bon tros més endavant atenyem les restes del que deuria ser un carregador de
vagonetes i el camí segueix planerament l’antic traçat d’una via, emprada per a la
construcció de la presa de les Vésines.
Deixem el GR (1956m)
En un punt poc definit de l’antiga via (alguna fita a mà dreta) abandonem el GR
baixant a mà esquerra (1). No hi ha camí fressat, solament alguna fita
escadussera. Creuem per sobre un desguàs de la presa i comencem a enfilar (NNE)
una llarga i costeruda pala herbada pel vessant sud del cim. Fort pendent. Virem

(NW) quan atenyem un tirany del bestiar, passant pel costat d’uns pins aïllats, fins
a trobar el torrent del Clot de l’Adou, que deixem a mà esquerra.
(1) Diverses ressenyes indiquen l’ascensió poc més enllà, a l’alçada de la cabana
i presa de les Vésines. Però per aquest punt, tot i que l’itinerari és fitat, cal
creuar per sobre un pedregar de grans blocs i mal transitar, fins assolir la
pala herbada.
Clot de l’Adou (2260m)
O de la Dou. Surgència, en un replà o clotada de la comella entre els cims de Roca
Malesa i d’Auriòl. El deixem a l’esquerra, girem 90º i comencem a remuntar (NE)
una llesca herbada, per pendent més moderat, en direcció al coll.
Si no volem grimpar tenim l’opció de continuar recte i enfilar-nos directament al
cim des del Clot per una altra llarga pala, costeruda i herbada, deixant el crestall a
sobre a mà dreta. És l’itinerari més habitual i fàcil per aquest vessant.
Coll (2430m)
Ample i molt marcat, al bell mig del crestall. Pel vessant llevantí baixa el camí que
seguirem en tornar del cim.
Enfilem la cresta formada per successions de grans blocs trencats per entre els que
anem grimpant, amb alguns passos atlètics. En general però, amb moderada
exposició.
Pic d’Auriol (2695m)
La darrera grimpada ens deixa a pocs metres del cim, pedregós, clapejat d’herbei i
coronat per una gran fita.
Ens dies clars —tan escassos a l’Arièja— hi podem atalaiar nombrosos indrets i
cims. A ponent sobresurten els pics de Font Negra, la Tossa de Siscaró, el
d’Escobes, el de l’Alba i el Rulhe. Vers el nord, a banda de l’estany d’Auriol, el que
més ens crida l’atenció és la muntanya de Taba i les mines de talc a cel obert. A sol
ixent el pic de l’Home, el veí de l’Estanhàs, els que s’alcen sobre la vall d’Orlú com
l’Esquena d’Ase i el d’Estanh Faurí. També el Peric, el de la Grava, el Carlit i els de
Collroig. Vers migdia el Pic Pedrós, o Puipedrós de Lanós, el Coma d’Or i els dels
Trespunts.
Davallem del cim per una canal herbada al vessant llevantí. Així que podem,
flanquegem amb certa exposició per a recuperar la cresta. No recomanem aquesta
opció. És millor desgrimpar.
De nou al coll emprenem la baixada (E) per un corriol, no molt fressat però fàcil de
seguir, en direcció a l’Orri de Solà Colomèr. Pendent moderat a partir del coll,
terreny planer abans de l’orri.
Orri de Solà Colomèr (2200m)
Refugi pastoral reformat i ampliat fa poc. Hi passem per davant. Remuntem
lleugerament, fem una marrada i acabem baixant al torrent que desguassa l’estany
homònim. El creuem i sortim al GR.
GR 10 i 107C (2180m)
Anem a mà dreta i seguim uns tres-cent setanta metres (S) on es bifurquen els dos
GR. Seguim el 10 pel ramal de l’esquerra fins al refugi.
Refugi de les Vésines (2104m)
Guardat a juny a setembre, ben equipat i en bon estat de conservació. Situat al
costat de dos senders de gran recorregut, al peu del Pic Pedrós i envoltat d’una
munió de cims. Els tres colls propers donen molt de joc per planificar-hi itineraris
ben diversos. Pel nord la Portella de les Vésines s’obre a la vall del Nabre i a
Merenç. El coll de Coma d’Anyell a la vall d’Orlú i a Lanós, on també hi podem
accedir pel coll homònim des del circ de Pedrós.

