Hi arribem a mitja tarda. Posem els
peus en remull i preparem l'itinerari
del proper dia. Sopem i ens en anem
a dormir aviat. L'endemà en Jordi
s'aixeca a punta de dia per fer unes
fotografies. Sortim del refugi a mig
matí en direcció al Coll de Saburó
des d'on tenim una bona vista sobr~
el refugi de Colomina. Baixem cap a
aquest refugi on arribem a 2/4 d'una.
Ens instal.lem a la "suite", des d'on
dominem
la Vall Fosca. Dinem i
acabem de visitar la zona. I tot just
a 1/4 d'onze anem a dormir.
El penúltim
dia ens aixequem
de bon mati per veure la sortida del
sol. Avui és el primer dia de la Festa
Major Popular de Tremp. Esmorzem una mica i prenem el cam í vers
els estanys Tort, Neriolo, Cubiesso i
Morto, des d'on veiem molt bé el
Pic de Subenuix. Tornem cap al refugi, al qual hi arribem a quarts de
sis. Caiem mig morts sobre les lliteres. AI fer-se ens repleguem dins els
nostres sacs, cansats de la dura jornada.
L'últim
dia enyorem la Festa
Major, i això ens fa aixecar de bona
hora. Netegem el refugi i sortim cap
a Estany Gento, des d'on veiem detingudament
les obres del Pla de Salient. Probem un nou itinerari:
el
carrilet que baixa d'Estany Gento
fins a Capdella. Hi arribem a l'hora
de dinar. La nostra última menjada
fora de casa la farem a Capdella. Esperem el "ràpid"
de l'Oscense que
ens duu fins a La Pobla i d'ac un
cotxe particular
ens porta fins a
Tremp, amb ganes de poder arroplegar un llit per a descansar.
JORDI COLOM
EMILI FITÉ
FRANCES BELART
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REFUGI
«COLOMERS lI»
Des del proppassat dia 16 d'octubre els aficcionats a l'alta muntanya poden gaudir dels serveis d'un
nou refugi, endegat pel Comitè Català de Refugis de la F.E.E.C.: el
Colomers 11 a la vall d'Aiguamoix
a
curta distància del Colomers I, ina'ugurat ara fa onze anys.
Quatre membres de la SAM assiti rem a la seva inauguració aquest
mateix dia. Després d'haver fet nit
al xalet-refugi del CEC a Salardú el
diumenge de bon mati remuntar~m
en jeep la magn ífica vall d'Aiguamoix
-d'un
encant especial en
aquesta època de l'any en que la vegetació presenta infinitat
de contrastades tonalitatsfins a prop del
pletiu de la muntanyeta. D'ac! continuàrem
a peu fins la resclosa de
l'estany Major de Colomers (2.085
rn.) a poca distància de la qual s'ai~eca el nou refugi. Aquest, de fet,
es una antiga dependència de la
Compañia Hidroelectrica
Productora de Fuerzas Motrices S.A. acondicionada pel seu nou ús.
El refugi consta de dues plantes.
A la inferior hi ha un menjador amb
la llar de foc i estufa, cuina per als
usuaris i unes estances reservades al
guàrdia i a la Companyia Hidroelèctrica. En el pis superior, hi ha quatre cambres amb un total de 30 lliteres equipades amb màrfegues d'escuma i mantes.
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