
Ruta de la fauna dels Pirineus – Vall de Boi 13-08-2010 

Un total de 24 socis/es del Club Ciclista i Excursionista Almatret han realitzat la ruta de la fauna 

dels Pirineus. 

A les sis del mati i amb un fred que pelava (a uns cotxes més que a uns altres), un total de 6 

cotxes marxaven de la plaça Major d’Almatret amb destinació a Durró, això sí, com sempre, hi 

va haver una parada tècnica per agafar forces i menjar l’entrepà (de truita de tonyina amb 

formatge ... no gaire calòric!).  

No passaven gaires minuts de les nou del mati quan vam arribar a Durró (un poble molt bonic) 

i vam començar a caminar, primer una petita baixadeta per tot seguit començar a pujar fins 

trobar un camí una mica més ample i una ermita. Durant unes hores va ser una continuïtat de 

pujades i baixades ... mentrestant uns menjaven maduixes silvestres, d’altres fruites del bosc ... 

fins i tot vàrem trobar algun rovelló i alguna caiguda sense importància. Al final del trajecte un 

bonic mirador o es divisava la carretera per on havíem arribat a Durró i mitjà volta, agafem un 

altre sender, una estona més de baixades i pujades i saltar tolls ... fins arribar als cotxes on 

teníem una sorpresa! Un soci del club que no va poder venir a caminar ens esperava amb una 

coca boníssima! 

Amb el cotxe i cap a Taüll a dinar, un bon dinar més que merescut i si encara no n’havíem 

tingut prou... amb la soneta de després de dinar cap a la pressa de Cavallers (o algo així), una 

gran costa amunt per arribar a dalt i tornar a baixar!  

Agafem els cotxes destinació cap a Almatret passant a prendre un xocolata amb biscuits per 

Benabarre. A les 9 del vespres a casa! 
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