
Mont Perdut i Soum de Ramond 
per la Punta de les Oles 

 (30/07/2008) 
 

 0.00 hores  Refugi de Goriz (2156m). Inicialment seguim GR-11 tot planejant en 
direcció a l’Est.  A mesura que anem avançant la vall d’Ordesa ens queda a la dreta i la 
Torre de Goriz ens queda a l’esquerre. 0.35 hores Coll Superior de Goriz (2324m). Aquí el GR es desdobla. El camí que 
segueix recta va al Cañón del Añisclo i al barranc de la Font Blanca. Nosaltres ens desviarem una mica a l’esquerre per anar cap al Coll de 
l’Añisclo.  Anem guanyant alçada a poc a poc, a l’esquerre tenim les parets amb 
què acaba el Soum de Ramond, a la dreta anem tenint bones vistes del cañon de l’Añisclo. 

 El GR no està molt fresat però es va seguint per les fites i les marques ocasionals. 
1.20 hores  Cruïlla (2677m). Deixem GR-11 que acabaria d’arribar al coll de l’Añisclo.  
 Parada de 10 minuts.  Comencem a enfilar-nos ara de manera més pronunciada i constant. 

Després d’uns 5 minuts de deixar el GR, hem de fer una petita grimpada, sense gaires complicacions, només vigilar que no li caigui 
cap pedra als companys. 2.15 hores Punta de las Olas (3022m). 

 Parada de 15 minuts.  Seguim per la carena, el camí no té cap dificultat i no hi ha neu. 
 Deixarem els Pics de Baudrimont a la dreta i seguim apropant-nos al Soum de Ramond. 
 Ben aviat trobem neu i fem una parada d’uns 20 minuts, per posar-nos grampons, casc i encordar-nos. 

Estem punjant al Soum de Ramond pel Sud.  Ens enfilem per una congesta amb forta pendent, fins a trobar unes roques, on ens treurem els grampons. 
 Llavors seguim encordats, fent una petita grimpada. En aquest punt es torna a veure tota la vall d’Ordesa. 
Fins a dalt podrem pujar sense tocar més neu. 4.35 hores Soum de Ramond o pic de l’Añisclo (3259m). 

 Para de 15 minuts.  No carenem per arribar al coll del Perdut, ja que la carena és força 
complicada. Hi ha uns gendarmes que fan mitja por.  És per això que baixem una mica, fins a tornar a trobar una altra pala 
de neu que ens obligarà a tornar-nos a posar els grampons. Seguim estant encordats des d’abans de començar l’ascens al Soum de 
Ramond.  Després d’atrevessar la neu ve una zona de roques que té algunes 
grimpades i passos una mica aèris que ens van acostant al coll del Mont 



Perdut, que no tenen complicació. La caiguada de pedres serà la nostra única preocupació. 
6.30 hores Coll del Mont Perdut (3171m).  Parada de 20 minuts per dinar. 
 Des del coll té molt bona vista cap a la part d’Ordesa.  Ara haurem de fer un altre tram de grimpada amb pedra perillosa. 
 Una vegada assolida la carena, la seguirem uns 400m sense tocar neu, tot crestejant. 
 En el tram final i per tornar a assolir el cim haurem de tornar a calçar-nos els grampons. 
7.35 hores Mont Perdut (3355m).  Parada de 15 minuts. 
 El camí de baixada el farem per la via normal.  Baixem una pala de neu i arriben a un primer coll. 
 Des d’aquí el camí baixa en forta pendent fins a l’estany gelat.  Primer trobem una mica de tartera que s’esllavissa molt, però ben aviat 

decidim baixar per la neu.  Passem la zona de l’escupidera i de mica en mica la baixada va perdent  
pendent.  Degut a la gran quantitat de neu que trobem tenim opció de baixar fins 
a baix per la neu o bé quan es decideixi baixar per camí normal que va seguint una carena més pedregosa. 

 Durant tota la baixada tenim el cilindre a davant i el seu coll a l’esquerre.  
 Poc abans d’arribar a l’estany gelat fem una parada d’uns 15 minuts per endreçar tots els estris de neu i la corda. 
9.15 hores Punt sobre l’estany gelat (3016m).  Comença la baixada fins al refugi, atrevessant al principi algunes 

congestes que requereixen la nostra atenció, però ben aviat es va convertint en un camí que baixa en relativa forta pendent on ens 
creuem amb molta gent, que van i venen de fer el Perdut per la via normal. 

 Trobem diverses ramificacions del camí però totes van al refugi. 10.45 hores Arribada al Refugi de Goriz (2156m) 


