PIC DE VENTOLAU
Pallars Sobirà
Des de la Pleta del Prat per la cabana de Crestuix i retorn per la Coma del Forn
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Editorial Alpina. Pica d’Estats/Mont-roig (1:25000)
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/pic-de-ventolau27641624

Circular a un dels sostres que, juntament amb el Mont-roig i el Certascan, coronen
l’alta vall de Tavascan. Bona talaia sobre el Pallars Sobirà al bell mig d’una extensa
zona lacustre.
S’acostuma a pujar-hi per la vall d’Unarre, al vessant ponentí, des de Cerbi per
l’estany de la Gola. Però també pel llevantí, des del refugi de la Pleta del Prat, a
l’estació d’esquí de Tavascan. Per aquest costat, el camí de la cabana de Cresuix és
més llarg però còmode. Contràriament al de la Coma del Forn, rost i pedregós.
Pràcticament tot el camí no és senyalitzat. Fites escadusseres i trams on se’n perd
el rastre. A la pujada resulta poc evident dons no albirarem el cim fins ben amunt.
La baixada no ofereix gaire dubtes, però és terreny pedregós, sovint clapejat
d’herbei. Opcionalment podem pujar al veí cim dels Tres Estanys.
Nota: hi ha discrepàncies en la toponímia que recull les edicions antigues del mapa
de l’Editorial Alpina, molt semblant a l’actual del mapa topogràfic de l’ICGC i les
darreres. Així per exemple el torrent-barranc de la Coma del Forn actualment se
l’anomena de Coma Videllera. Alguns estanys, com els de la Gallina i el de Ventolau
també difereixen en la denominació actual.
Accés
A Tavascan, el darrer nucli poblat de la Vall de Cardós, prenem la pista
enquitranada que, passant per les Bordes i barratge de Graus, en 10 quilòmetres i
escaig puja a l’estació d’esquí i refugi de la Pleta del Prat.
Refugi de la Pleta del Prat (1720m)
Ens cal recular un quatre-cents metres fins al començament de l’aparcament on un
pal indicador senyala el sender al Ventolau.
Inici sender (1690m)
Pugem fent llaçades (N) en fort pendent per entremig de falgueres amb corriol
fressat pel Solau de Mascaró. Hi ha senyals de pintura groga que ben aviat
desapareixen. El camí ens mena directes a la carena, quan l’atenyem trobem un
altre indicador. Girem 90º (WNW) fins una cabana pastoral.
Cabana de Crestuix (1990m)
En bon estat de conservació que ens podria servir d’aixopluc. A partir d’aquí el
rastre del camí es perd. Més endavant anirem trobant trams més o menys fressats.
Seguim (WNW) el llarg esquenall que es despenja del Pic de la Costa Blava, entre el
Barranc de Malforado/Torrent de Mascaró, a migdia i el de Barranc d’Oleta/Riu de
Costa Blava al nord, flanquejant per aquest darrer vessant a fi d’esquivar els plecs i
turons careners, fins a la cota 2470.
Cota 2470
Pugem a l’esquerra per entremig del roquissar a guanyar l’ample llom carener des
del que ja podem albirar el cim del Ventolau i el camí que ens caldrà prendre (NW)

tot flanquejant la pala meridional entre aquest i el Cap de la Costa Blava. Deixem, a
baix a mà esquerra, una cabana blanca.
Sobrepassat el Cap de la Costa Blava atenyem la carena i guanyem el cim per
entremig del rocam.
Pic de Ventolau (2853m)
Coronat per una fita. Atalaiem des del massís de la Maladeta al de la Pica, del Valièr
a l’Orri. Destaquen els veïns propers de semblant alçària: Mont-roig i Certascan. I
tot l’estol d’estanys que ens envolten.
Davallem (S) fins al relleix que forma el contrafort d’aquest vessant i, propers a la
timba que tenim a mà dreta, continuem baixant, ara en fort pendent fins al coll.
Coll de Ventolau (2675m)
A la capçalera de la Coma del Forn. En parteix un corriol que hi baixa i que farem
servir per la tornada. Un altre ho fa en direcció als Tres Estanys.
Ens enfilem per terreny fàcil, sense camí fressat però evident, pel llom del Pic dels
Tres Estanys. Després d’un avant-cim progressem pel con pedregós, on ens caldrà
ajudar-nos amb les mans en un únic pas fàcil, fins al cim.
Pic dels Tres Estanys (2758m)
El vessant sud, entre el cim i la collada dels Tres Estanys o d’Unarre (o del Forn,
segons quina cartografia) és molt rost amb una pala herbada que intuïm delicada.
Retornem al coll de Ventolau i prenem (SE) el corriol que baixa a la coma. En algun
tram se’n perd el rastre.
El camí ens va separant de la torrentera i fent-nos passar prop d’uns estanyols.
Després virem quasi 180º (dreta) i baixem a retrobar-la.
Coma del Forn (2525m)
Un corriol fressat flanqueja per la falda del pic dels Tres Estanys, però no el
prenem, continuem (SE) guiats per algunes fites sobre terreny pedregós, que serà
la tònica a partir d’aquí.
Albirem un parell de collets, l’un al costat de l’altre. Anem a passar pel de la dreta,
més baix, davallant abans a un estanyol.
Després de passar pel costat d’uns salts d’aigua, atenyem una balconada des de la
que ja podem albirar la Pleta del Prat. En aquest tram, de camí prou evident, les
fites hi són més sovintejades. Fort pendent en general.

