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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19620411_FP00238W_12 
 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1962   Mes: 04   Dia: 11 

Títol del reportatge: 

Travessada amb esquís al Canigó, des de Setcases 

Descripció de l’activitat 

La travessada es fa entre els dies 11 i 15 d’abril, Setmana Santa. Dimecres, dia 11: nit a 
Barcelona per poder agafar el primer tren a l’estació del Nord. Sant Joan de les Abadesses i 
d’aquí bus de línia a Camprodon. En aquesta vila, taxi fins Setcases, vam conèixer dos 
excursionistes de La Garriga, en Andreu Romeu i un altre company, que feien la mateixa 
ruta. Amb Antoni Penna i Antoni Ordovàs faríem plegats aquesta travessa, que havia 
d’arribar al Canigó, però que només va arribar fins a la creu de la Llipodère per causa del 
mal temps. Els companys de la Garriga no duien esquís. Havia caigut una gran nevada 
tardana.  

Dia 12. Setcases, remuntant la vall de Carlat al capdamunt sobre la Vall de Carboners, i  
aviat férem cap a la famosa cabana d’en Garidà, on faríem nit. Aquesta cabana, a principis 
del segle XX, ja l’utilitzaven els pioners de l’excursionisme català.   

Dia 13. Sortint de la cabana d’en Garidà es comença a pujar per la famosa “baga de 
Carboners”, d’espessa boscúria i amb força neu. Es guanyà el coll de Pal i entràrem al circ 
on neix el Tec. Tot seguit la Portella de Rojà i les esquerdes homònimes... Des de la collada 
Verda i sense perdre altitud seguirem vers el Pla Guillem, extensos rasos amb el rústec 
refugi mig soterrat per la neu. D’ací estant férem un descens per la neu d’uns 200 mts. fins 
atènyer el coll de la creu de la Llipodère  (2.060 m. alt.) Ja érem als estreps del Canigó. 
Volíem fer nit al refugi de Marialles, no gaire lluny d'allí però, donat que el paratge de la 
Llipodère era força avinent per passar-hi la nit decidírem muntar la petita tenda que duien 
els amics de La Garriga. Hi havia llenya i a més de coure un sopar calent, s’aprofità per 
assecar els mitjons. Quan ja era de nit feren cap dos nois molt joves, uns escoltes, que 
anaven desorientats i ací trobaren recer. Un d’ells havia agafat una conjuntivitis. També 
passaren de llarg 6 o 7 excursionistes de Manresa que cercaven el proper refugi de 
Marialles.   

L’endemà dia 14, quan sortirem de la tenda (fou una nit mig de bivac), comprovem amb 
desencís que el dia era ben emboirat i aleshores, amb recança, el nostre grup de 6 
persones (amb els dos escoltes que se’ns havien afegit decidírem recular tots plegats cap a 
Setcases. Desmuntàrem la tenda al temps que també retornaven el grup de 7 o 8 
manresans que havien fet nit al refugi de Marialles. En travessar altre cop el Pla de Guillem, 
el torb ja havia esborrat les petjades del dia abans. Passat el coll de Pal davallàrem fins al 
refugi forestal Jaume Farré a la collada de la Balmeta i allí vam dinar. Tot seguit, desprès 
d’un gran descens arribàrem a Setcases i passaríem la nit en una pallissa.  

El diumenge de Pasqua dia 15, faríem cap a Vilanova . 

Pocs anys més tard en Penna i altres companys de l’AE Talaia, fent la mateixa travessa 
faríem el cim. Antoni Ordovàs, el 1981, des d’un càmping de Prada de Conflent hi pujaria 
amb la família (amb un Sis-cents fins a Cortalets i d’allí per ruta normal).  

En 1963, en participar Argimir Granell, Marcel·lí Ferrer i Antoni Ordovàs en el Vé Rally 
d’esquí organitzat pel C.E.C per un llarg recorregut pel Pallars Sobirà (cim del Peguera) es 
retrobaren amb l’Andreu Romeu que hi participava en un equip del C.E.C.  
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Sobre aquesta sortida es va publicar un article el Setembre de 1965. Llum i boira al Canigó, 
a la revista de l’AE Talaia. 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

12 

Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal): 

 

01 
Dia 12. Nit a la Cabana d’en Garidà. Antoni Ordovàs, Antoni Penna, 
Andreu Romeu i un altre company. 

-- 

02 
Dia 13. Sortint de la Cabana d’en Garidà. Per l’esquerra: Antoni Penna, 
Antoni Ordovàs i Andreu Romeu (amb esquís) 

-- 

03 

Dia 13. Fent camí vers la Collada Verda. A voltes lliscant amb els esquís i 
a estones carregats en la motxilla. Antoni Penna, Antoni Ordovàs, Andreu 
Romeu i l’amic de La Garriga. 

A.R. 

03b 
Dia 13. Fent camí vers la Collada Verda. Antoni Penna, Antoni Ordovàs, 
Andreu Romeu i l’amic de La Garriga. 

A.R. 

04 
Una aturada prop de la collada del Vent. Per l’esquerra: Antoni Penna, 
Antoni Ordovàs i un dels companys de La Garriga.  

A.R. 

05 
Acampats al paratge de la Llipodère. A darrera: Antoni Ordovàs 
preparant el sopar i l’Antoni Penna assecant-se els mitjons.  

A.R. 

06 

Dia 14. Tota la colla enfilant el Pla de Guillem de regrés pel mateix camí. 
A la dreta mig engolits per la boira, una colla d’excursionistes de 
Manresa.  

A.R. 

07 Pla de Guillem fent el camí de regrés a Setcases. A.O. 

08 

De regrés a Setcases. Per l’esquerra: amb els esquís horitzontals Antoni 
Penna i companys de La Garriga i Barcelona. Cap a la dreta amb els 
esquís verticals, Antoni Ordovàs. A la dreta més endavant el grup 
d’excursionistes manresans. 

A.R. 

09 

Dia 14. De regrés a Setcases, altra cop a les Esquerdes de Rojà. La 
carena fronterera que s’enlaira al proper cim de Costabona. Per 
l’esquerra: Antoni Ordovàs i Antoni Penna i el company de la Garriga. 

A.R. 

10 

Dia 14. Coll de Pal. (2.374m. alt.) i la carena fronterera que s’enlaira al 
proper cim del Costabona. Per l’esquerra: Antoni Ordovàs i Antoni 
Penna.  

A.O. 

11 
Dia 14. De regrés a Setcases. Coll de Pal. Per l’esquerra: Antoni Penna, 
Andreu Romeu i el seu company de la Garriga. 

A.O. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00238W_12 

Avís legal 

Aquestes imatges, són propietat de l'Agrupació Excursionista Talaia. Tots els drets estan reservats. Únicament s'autoritza la 
reproducció i/o distribució dels continguts si és sense finalitat comercial, sempre que se citi la font.  

Grup de persones: 

 
TAG de la secció, grup o activitat: 
Esquí  
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Autoria de les imatges: 
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar. 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Andreu Romeu 

Antoni Ordovàs. 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 

 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 04/02/2019 

Registre general i signatura: 18/022019 


