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DOLOMITES  
EN ACCIÓ

CIVETTA

Pocs gegants a les Dolomites posseeixen un caràcter tan marcat com la Civetta. Aquesta mun-

tanya es presenta encara salvatge i autèntica, amb recorreguts exigents i ambient intacte, 

amb bons serveis, però molta aventura. Vessants diferenciats, gran extensió, absència de 

remuntadors, geologia extraordinària... Tot plegat fa d’aquest massís un dels més famosos dels 

Monti Pallidi, però paradoxalment és quasi desconegut fora de les seves fronteres. Flirtegem 

amb la Civetta, la Gran Dama. 

TEXT I FoToGRAFIES JORDI FERRANDO

A casa nostra el topònim Civetta no és ni de bon tros el més famós 
de les Dolomites. Per als locals, en canvi, el recorregut de l’anell que 
rodeja tot el massís és una excursió obligada, almenys una vegada 
a la vida. Aquesta caminada està considerada, amb raó, una de les 
més belles d’aquesta part de l’arc alpí. També hi ajuda una xarxa de 
refugis pensada per oferir un servei excel·lent a la multitud de per-
sones que cada any s’apropen a l’indret. Però potser la característica 
principal d’aquests aixoplucs d’altura és la seva posició immillora-
ble: admirar la posta de sol des del refugi Tissi, just enfront de la 
meravellosa paret nord-oest, és un espectacle per a la vista i val la 
pena organitzar l’excursió per no faltar a la cita. Al vessant est, el 
refugi Coldai no li té res a envejar ja que es troba davant el gegant 
Pelmo, el qual des d’aquí sembla a tocar de mà. I per als qui arriben 
a trepitjar el seu cim de 3.220 m, un dels millors regals és passar la 
nit a l’acollidor Torrani, una petita construcció situada a quasi tres 
mil metres de cota des d’on el panorama és superb.

La Civetta, però, no es deixa seduir fàcilment. El sender que en 
ressegueix el perímetre necessita almenys dos dies intensos de ca-
minada, amb desnivells considerables i distàncies de tot respecte; 
i això sense pensar encara en el punt culminant! Per assolir-lo la 
via més assequible és una senzilla ferrada, però aquesta està molt 
exposada a les allaus i sovint resta coberta de neu fins ben entrada 

la temporada d’estiu. De fet, aquest 
itinerari s’utilitza normalment com 
a baixada perquè els alpinistes es-
cullen per a la pujada una de les 
altres dues ferrades de la munta-
nya, l’Alleghesi o la Tissi, que són 
més verticals i s’alliberen abans del 
mantell hivernal. No obstant això, 
cap de les dues no és una passejada 
i cal ser ben conscients de les prò-
pies capacitats abans d’afrontar un 
d’aquests itineraris: l’exposició al buit és absoluta, l’exigència física 
important, l’altitud elevada i, en cas de mal temps, no hi ha retirades 
senzilles; o més ben dit, no hi ha retirades. La baixada no és tampoc 
cap regal i fins al refugi la roca és tan solta que quasi sembla una 
tartera vertical. I això que «només» estem parlant de muntanyisme!

L’escalada de la severa paret nord-oest requereix molta imaginació, 
nivell tècnic i una certa dosi d’alpinisme. No és casualitat que el 
famós sisè grau dolomític trobés en la Civetta un dels seus terrenys 
més fèrtils i que la seva aurèola mítica perduri avui amb algunes vies 
molt compromeses. Es podria escriure moltes pàgines sobre aquestes 
realitzacions, però això seria ja tota una altra història.

L’ascensió a la Civetta per la via ferrada d’Alleghesi  
és un espectacle de verticalitat i vistes superbes.

eL mAssís de 

LA cIvettA és 

un deLs més 

FAmosos deLs 

montI pALLIdI.
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Circumval·lació del massís
Normalment es realitza el recorregut en el 
sentit de les agulles del rellotge i es fa nit al 
refugi Coldai, just a la meitat del camí, però 
seria una llàstima perdre’s l’ambient del re-
fugi Tissi, tota una referència a les Dolomites 
per ubicació i servei. Aquesta variant implica 
una segona jornada molt intensa, per tant 
cal afrontar el recorregut amb una gran re-
serva d’energies i també d’aigua, sobretot a 
l’estiu quan les fonts del vessant est estan 
molt seques.

ACCéS
per la carretera SR-203 fins al poblet de Lis-
tolade, on cal agafar la desviació i la carre-
tera asfaltada que remunta la vall Corpassa 
fins al refugi-restaurant Capanna Trieste 
(tel. +39 0437660122, +39 0437660168).

dESNIVELLS I HoRARIS:
1r dia: +1.130 m (4 h)
2n dia: +670 m; -1.740 m (8 h)

dIFICULTAT
mitjana, però amb un desnivell molt gran el 
segon dia.

El recorregut neix a la Capanna Trieste, on 
es deixa el cotxe i es comença a caminar en 
direcció nord. La carretera asfaltada es con-
verteix en una pista ampla numerada com a 
sender 555. Aquest puja fent ziga-zagues fins 

a la base de la imponent paret sud de la torre 
Trieste on gira vers l’oest per trobar el refugi 
Vazzoler, situat en una clariana enmig del 
bosc. El sender canvia de número (560), però 
la direcció és sempre la mateixa. Passada la 
paret sud de la torre Venezia, l’itinerari gira 
al nord-oest i enfila la vall dels Cantoni di 
Pelsa. S’ascendeix primer al coll anomenat 
Sella di Pelsa i es planeja després al llarg de 
la magnífica paret nord-oest de la Civetta. Al 
fons es veu ja el cim del Col Rean, on s’aixeca 
el panoràmic refugi Tissi, al qual s’hi arriba 
amb una dreta pujada final.

El segon dia es baixa per retrobar el sender 
560, que se segueix vers el nord-est fins a 
l’estany Coldai, des d’on es veu a l’est el coll 
(Forcella Coldai) que condueix al refugi ho-
mònim. Abans d’arribar a la construcció un 
desviament porta en direcció sud al sender 
567, que f lanqueja amb contínues pujades i 
baixades tota la paret est del massís. En el re-
corregut es deixa primer l’atac de la ferrada 
Alleghesi i poc després el de la via normal. 
Cal baixar una mica de cota per trobar la 
desviació i el sender 558 que gira vers l’oest 
i enfila amb una dura pujada la tartera que 
condueix a la Forcella delle Sasse. A partir 
d’aquí tot és baixada, però encara queda 
molt desnivell. Primer es troba el Van delle 

Sasse, un pla d’aspecte lunar amb moltes co-
ves i forats a la roca calcària (atenció si apa-
reix boira en aquest tram). Un cop arribats 
al límit meridional de la conca, el camí baixa 
vertiginosament enmig de la vegetació fins a 
la base de la torre Trieste, des d’on s’agafa de 
nou la còmoda pista que sempre en direcció 
sud guia al punt de partença. 

La torre de Coldai i el refugi que en pren el nom.Caminant pel vessant oriental de la Civetta durant 
l’itinerari que en dos dies fa la volta al massís.   

LA voLtA  

A LA cIvettA 

es consIderA 

unA de Les 

més beLLes 

de Les 

doLomItes.

Dades pràctiques
 

SITUACIÓ   
El massís de la Civetta es troba a les 
Dolomites, al nord-oest d’Itàlia, concre-
tament entre les poblacions d’Agordo i 
Alleghe.

 

èpoCA IdEAL 
I ALLoTJAMENTS      
El període millor és el final de l’estiu, 
quan ja no hi ha traces de neu a la munta-
nya. Els refugis, però, tanquen ja a mitjan 
setembre.

Refugi Tissi 
Tel. +39 0 437 721 644, +39 0 437 990 274.

Refugi Coldai 
Tel. +39 0 437 789 160, +39 0 437 523 437.

Refugi Torrani 
Tel. +39 0 437 789 150, +39 0 437 721 278.

 

WEBS I MApES

www.montecivetta.it

www.itinerariitaliani.com/veneto/
piediveneto1frame.htm

Marmolada-Pelmo-Civetta-Moiazza. 015. 
Escala 1:25.000. Ed. Tabacco.

Capvespre des del refugi Coldai. A l’esquerra sobresurt el pelmo, 
un altre dels gegants dolomítics.
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últims raigs de llum sobre la paret 
nord-oest de la Civetta.

El refugi Torrani, a tocar de la cota tres mil, és l’aixopluc situat  
a més altitud del massís. 

descens de la Civetta per 
la via ferrada Tissi. 

El tercer dia es davalla del refugi cap al sud, 
es travessa una conca on la neu hi resta fins 
ben entrat l’estiu i es troba l’inici de la via 
de descens, la ferrada Tissi. Ja des del prin-
cipi l’exposició al buit és molt elevada. El 
recorregut és més que evident ja que només 
cal seguir contínuament els cables i graons 
metàl·lics que indiquen l’únic camí possi-
ble. Molta atenció a la caiguda de pedres en 
aquest tram perquè les cordades progressen 
una sota l’altra. Un cop finalitzada la ferrada 
s’arriba al Van delle Sasse, on es troba un 
corriol que en direcció sud-est condueix a 
la Forcella delle Sasse. Des d’aquí es des-
cendeix vers l’est pel sender 558 fins a una 
cruïlla, on cal girar a l’esquerra i flanquejar la 
muntanya fins a trobar una desviació. Només 
queda seguir-la a l’est i prendre el sender 587 
en direcció nord fins al punt de sortida.

Ascensió a la Civetta 
(3.220 m)
Per emprendre l’ascensió al punt culminant 
del massís s’ha de preveure almenys una 
ferrada, atès que la via normal compta ja 
amb un breu tram equipat i exposat. Aquest 
recorregut, però, no és gaire interessant i 
si hom posseeix les capacitats adequades, 
és millor escollir la via d’Alleghesi, un itine-
rari espectacular i aeri que assoleix el cim 
de la millor manera, per tota la cresta. Sigui 
quina sigui la via triada, hi caldrà l’equip de 
ferrada (casc, arnès, mosquetons i dissipa-
dor). S’aconsella fer nit al refugi Torrani per 
recuperar les forces que de ben segur es 
necessitaran si s’escull el millor descens, la 
ferrada Tissi, una de les més aèries i verticals 
de totes les Dolomites.

ACCéS
per la carretera SR-25 fins al poblet de 
pecol, on cal travessar el llogarret vers 
l’oest i deixar el vehicle als afores, a l’inici 
d’una pista tancada al trànsit que remunta 
la vall Civetta.

dESNIVELLS I HoRARIS:
1r dia: +750 m (2 h)
2n dia: +1.100 m; -240 m (7 h)
3r dia: +100 m; -1.650 m (6 h)

dIFICULTAT
Alta i amb grans desnivells

L’itinerari s’inicia als afores de Pecol Vecchio, 
on cal prendre vers el nord-oest un sender 
poc marcat (556). Aquest condueix en pujada 
suau a una pista forestal que es dirigeix a 
l’oest fins a la Casera di Pioda, una construc-
ció de pastors. Aquí comença el camí sense 
pèrdua que en direcció sud-oest mena al 
refugi Coldai. A la segona jornada cal sortir 
del refugi vers l’oest en direcció a la Forcella 
Coldai, però poc més amunt de la construc-
ció ja es troba la desviació que gira al sud i 
agafa el sender 557, que flanqueja la paret est 
de la Civetta. En una conca plena de grans 
pedres es veu el desviament cap a la dreta 
que porta a l’atac de la via ferrada Alleghesi, 
senyalada amb marques vermelles. L’inici de 
la via ja és molt dret i equipat amb escales i 
graons de ferro que condueixen a una sèrie 
de canals verticals. Aquestes són més fàcils i 
menys exposades que l’inici de la ferrada. Es 
continua sempre per la paret fins a una feixa 
que se segueix cap a l’esquerra. Després, per 
xemeneies, plaques i més feixes se surt a la 
cresta, on el buit vers el nord és increïble. 
Ara la dificultat baixa, però cal parar atenció 
perquè la roca és molt descomposta. S’arriba 
caminant vers el sud al punt culminant de la 
Civetta (3.220 m). Per al descens es baixa en 
direcció sud-est per tartera de pedra molt 
solta fins al refugi Torrani, on es passa la nit.

JORDI FERRANDO 
Les Borges Blanques, 1969

Resident a Barcelona, és alpinista i fo-
tògraf professional autodidacte. Ha 
publicat a revistes com Alp, La Rivista 
del CAI, Altaïr, Lonely Planet Magazine, 
Euskal Herria, El Mundo de los Pirine-
os i vèrtex. Des del 2003 organitza cur-
sos i viatges fotogràfics arreu del món i 
el 2010 esdevé un dels professors dels 
cursos Nikon School Travel. Amant de la 
descoberta, no deixa mai de cercar nous 
horitzons i reptes, sobretot humans.   
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