TOUR AL MIDI D’OSSAU
PIRINEU ATLÀNTIC FRANCÈS
15, 16 i 17 d’ocubre de 2010
El Midi d’Ossau 2884 m. muntanya d’origen volcànic i d’aspecte
monolític, considerada una de les muntanyes mes boniques dels Pirineus.
El tomb al Midi d’Ossau l’iniciem al llac –presa de Bious-Artigues on si
accedeix per una pista asfaltada (3 km) que s’agafa just abans d’entrar al poble
de Gabas a l’esquerra (revolt pronunciat).
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Excursió ideal per fer en família a l’estiu (aconsellable nens a partir de 8/9

L’itinerari circular realitzat, en el mapa, està resseguit amb un traç groc.
Amb traç taronja està ressenyat el camí de les ascensions opcionals del pics que es
troben a la vora de l’itinerari.
Desnivell del recorregut: total positius 1455 m. Total negatiu 1345 m.
Recorregut aproximats del circuït: 28 km
Dificultat: moderada.
1º Etapa: Ens posem a caminar a les 16:00 h. de la tarda del dia 15
d’octubre per iniciar la primera etapa del tomb sentit sud cap a pont d’Ayous,
pont de Bious .Cruïlla on ens desviem cap el coll long d’Ayous, per uns boscos
fantàstics de roures i faig, que ens acompanyant amb l’esclat de colors que els
caracteritza la tardor,seguidament llac Roumassot, llac du Miey, llac Gentau i
després de 2:30 h. amb 550 m. de desnivell positius arribem al refugi d’Ayous
1970 m., on ens quedem a pernoctar. Aquest refugi està guardat fins el 15 de
setembre. La zona lliure, on dormirem, es perfecte, disposa de llum elèctrica,
mantes, zona de menjador i 14 places en el dormitori. Des de aquí podem treure
les fotos mes espectaculars del tour. Imatges de la cara nord del Midi reflexades
sobre el llac de Gentau, tot un espectable amb les primeres llums d’alba.
Opcional excursió al pic d’Ayous 2288 m. (1:15 h. Pujar i baixar) Boniques
vistes de la resta de Pirineu Occidental.
2ª Etapa: Sortim tot remuntant el zig-zag del camí ascendent, sentit sud,
cap el llac Bersau, després arribem al coll pròxim al Pic Castérau (cota 2105 m.
Amb 135 m. positius), aqui tenim l’opció de flanquejar en sentit nord, si volem
anar a fer l’esmenta’t Pic de Castérau 2227 m., pujant per el vessant oest serà la
millor opció, tot i que cal prestar atenció en 2 petits ressalts de roca que cal
grimpar (II grau). Amb 45 min. Haurem pujat i baixat.

Ara el camí segueix davallant – 460 m. De desnivell en sentit sud però
ràpidament canviem cap a l’est, passant per el llac de Castèrau, després sentit NE
fins arribar a la cabana de pastors de Cap de Pount 1645 m.
Aqui remuntem per un sender amb forta pujada amb tendencia a l’est,
cabana de Peyreget 1930 m., llac de Peyreget 2075 m. I coll de Peyreget 2315
m.fins aqui 670 m. Positius de desnivell.
Ara tenim l’opció de fer el cim de Peyreget 2487 m. Pujant per la seva
vessant nord en sentit sud. Pic amb esplèndides vistes al massís del Balaitus, Pic
d’Aspe i Anayet. Tant sols ens portarà 45 min. Pujar i baixar de nou al coll.
Seguirem baixant en sentit est cap el llac de Pombie (- 285 m), on es troba el
refugi guardat de Pombie 2030 m.
Aqueta etapa, el cartell indicador marca 4h. Entre refugis Ayous-Pombie ,
millor contar 5 h.
3ª Etapa: Des de ahir a la tarda que hi ha temporal de vent, fred i fins hi
tot ja ha caigut la primera “enfarinada” d’aquesta tardor. Això ens fa canviat el
pla inicial de fer l’ascensió al Midi D’ossau per la via normal, on si troben passos
de II i III grau.
Sortim del refugi, en sentit nord, amb temperatura negatives, cap el coll
de Suzón (100 m. Positius, el termòmetre marca -5 Cº).
Seguint cap el nord tot davallant per la vall de Magnabaigt perdent alçada
i endinsant-nos de nou al bosc de tonalitats ocres i vermelloses a l’alçada de la
cabana de Magnabaigt, desprès coll long de Magnabaigt i arribem al pàrking
(-600 m.)on abans d’ahir havíem iniciat aquesta bonica excursió. Contar
2:30 h.

