
Es tracta d'una clàssica ruta als Écrins, després que William Auguste Coolidge pugés per primera
vegada en 1877. Aquesta muntanya va rebre el nom d'aquest gran aventurer, el qual va arribar a
realitzar 1.700 ascensions als Alps durant 17 estius i 3 hiverns. El cim i la ruta, ens ofereixen unes
fabuloses vistes cap a grans muntanyes dels Écrins: la Barre des Écrins, Le Pelvoux, Ailefroide, pic
Sans  Nom,  Les  Rouies,  Les  Bans,  Mont  Gioberney...Com també,  vistes  impressionants  a  grans
geleres com el Glacier Noir, Glacier des Rouies, Glacier de la Pilatte, Glacier du Vallon de la Pilatte,
Glacier du Chardon...

Pics: Pic Coolidge (3.775m)
Dies: 2
Data: 05-06/09/2011
Punt de sortida / arribada: Pàrquing de la Bérarde
Població més pròxima: La Bérarde (Isère)
Recorregut:
· 1er dia: Pàrquing de la Bérarde (1.713m) - Refugi de Carrelet (1.909m) - Refugi Temple dels
Écrins (2.410m)
· 2on dia: Refugi Temple dels Écrins (2.410m) - Plateau (3.000m) - Coll de la Temple (3.321m) -
Fals cim del Coolidge - Pic Coolidge (3.775m) - Baixada pel mateix itinerari
Temps efectiu (sense parades):
· 1er dia: 2:15 h de la Bérarde (1.713m) al refugi Temple dels Écrins (2.410m).
· 2on dia: 4h d'ascensió, de les quals 2:15 h del refugi al coll de la Temple (3.321m) i 1:45 h del
coll al pic Coolidge (3.775m). 4:30h del pic a la Bérarde. 8:30h en total.
Desnivell acumulat aproximat:
· 1er dia: +697m
· 2on dia: +1.365m / -2.062m
Dificultat tècnica: PD (Poc Difícil). Llarga grimpada després del coll de la Temple, amb nombrosos
passos de I i II grau. Algun pas bastant aeri en la grimpada que hi ha entre el fals cim i el cim del
Coolidge.
Època: Estiu
Material: Grampons, piolet, casc, corda simple i arnès
Cartografia:
Meije/Pelvoux/Parc National des Écrins, escala 1:25.000, nº3436 ET Top 25 del IGN
Observacions: Clàssica ruta d'alpinisme al massís dels Écrins, sense excessiva dificultat. Ruta ideal
per iniciar-se en l'alpinisme als Alps. Boniques vistes sobre les grans cares nord de reputació al
Massís dels Écrins, com la Barre des Écrins, Ailefroide, pic Sans Nom i Pelvoux. A finals de
temporada, no ens trobarem pràcticament neu durant el recorregut.

Venint de Grenoble agafar la carretera N-91 direcció Bourg-d'Oisans. Passar aquesta població i a
uns 4 km aproximadament agafar la carretera D530 que s'endinsa a la vall de Vénéon. Seguim
aquesta carretera fins el fondo de la vall, passant per les poblacions de Vénosc, Saint-Christophe-
en-Oisans i finalment arribem a la Bérarde (1.713m), punt d'inici de la nostra ruta.

PIC COOLIDGE (3.775M)

Ascensió al pic Coolidge per la seva via normal, des del coll de la Temple per l'aresta sud.
Inici de la ruta a la Bérarde pujant per la vall de Vénéon, passant pel refugi de Carrelet i fent
nit al  refugi Temple des Écrins.  Clàssica ruta amb unes vistes impressionants de diverses
cares nord de gran reputació als Écrins.
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Arribem al refugio de Carrelet (1:00 h - 1.909m). Es tracta d'un refugi guardat en temporada
(Tel. 04 76 79 25 38) i amb una part lliure a disposició dels muntanyencs, fora de temporada. Just
davant del refugi hi ha una font per beure i agafar aigua. Seguim endavant i en pocs minuts entrem
en un bonic bosc on trobarem que el camí es separa en dos: es pren el de l'esquerra (1:10h).
Poc  després  creuem el  torrent  que  baixa  del  Vallon  de  la  Pilatte  i  arribem a  un  altre
desviament  (01:25h).  Prenem igualment  el  camí  que  puja  cap  a  l'esquerra  direcció  el  refugi
Temple dels Écrins i deixem el camí que ens portaria cap al fons de la Vallée de Vénéon i al refugi
Pilatte. Aquesta és la part més dura del primer dia de ruta. El camí guanya alçada ràpidament fent
petits  zigs-zags  mentre  ens  ofereix  unes  vistes  espectaculars  del  circ  de  la  Pilatte  i  de  les
Bans. Anem pujant i veiem una petita bandera que indica l'ubicació del refugi Temple dels Écrins. El
qual, fins que no estàs molt a prop, no pots veure. 

Finalment arribem al  refugi Temple dels Écrins (2:15h - 2.410m).  Refugi  guardat de  juny a
setembre  amb 64 places.  A  l'hivern,  únicament  32 places.  Es  tracta  d'un refugi  construït  semi
enterrat ja que a l'hivern la zona es susceptible a patir allaus i així les allaus li passen per sobre (Tel.
04 76 79 28, www.temple-ecrins.com). 

Arribem al coll de la Temple (2:15 - 3.321m). Es tracta d'un coll ampla on veiem al N l'itinerari de
grimpada per l'aresta S que haurem de fer per arribar al Pic Coolidge. Les vistes des del coll són
esplèndides, amb la cara nord del Ailefroide, Pelvoux i el Glacier Noir als nostres peus. A la llunyania
direcció N, veiem el Massís de Soreiller amb l'Aiguille Centrale du Soreiller (3.338m) destacant. Des
del  coll  de  la  Temple,  la  grimpada és mantinguda i  són nombrosos els  passos de  I i  II que  cal
realitzar, per la qual cosa hem d'estar ben concentrats en tot moment. Seguim cap a l'aresta S del
Pic Coolidge, situada a l'esquerra. La seguim en uns metres per deixar-la ràpidament. Deixem el
punt  més  alt  de  l'aresta  i  una  mica  cap  a  la  dreta,  comencem a  grimpar  per  unes  diagonals
ascendents de  roca,  que  ens portaran fins al  peu d'un primer corredor que  ens el  passarem de
llarg. Passat aquest primer corredor, continuem grimpant per diagonals ascendents, que ens portaran
fins al peu d'un segon corredor. Pugem per aquest corredor trobant de tant en tant algunes fites.
Veiem les roques molt marcades pels grampons. A la part final del segon corredor, hi ha una roca
molt gran que  sobresurt,  la  qual  és  ben visible  des del  col  de  la  Temple,  i  que  ens serveix de
referència.  Després  d'aquest  segon corredor,  arribem a  una  bretxa  sobre  la  mateixa  aresta
(2:30h - 3.410m) on podem veure el Vallon de la Temple a l'O. Des d'aquí, direcció al N és evident
el tram de grimpada que ens queda per arribar a la plana nevada, prèvia a les últimes rampes abans
dels fals cim i el cim del Coolidge. Seguim grimpant per unes diagonals evidents per arribar a una
plana nevada. 

Deixem el cotxe al Pàrquing de la Bérarde (0:00h - 1.713m) a la part inferior d'aquesta població,
just sota la Maison de la Montagne, actual Oficina de Turisme de la zona, i  del  Club Alpin de la
Bérarde. Des d'aquest punt, iniciarem la ruta que en el seu primer dia ens portarà al refugi Temple
dels Écrins (6.6km). Prenem el camí que segueix el torrent de Vénéon pel seu marge dret, és a dir,
pel costat esquerre remuntant la vall. El camí es fa molt bé per començar, va pujant molt a poc a poc,
mentre ens anem endinsant en la vall i deixant cada vegada més lluny la Bérarde. Aquest camí molt
ben senyalitzat, ens portarà fàcilment fins al refugi de Carrelet en aproximadament 1h. A la poca
estona de començar, trobem una font (0:20h) just al costat del camí, que amb un cassó penjat ens
convida a hidratar-nos una mica. Seguim el camí direcció S-SE i deixem a mà dreta la desviació cap
a la Vallée du Chardon (0:50h) per seguir tot recte. Ràpidament a la llunyania, ja veiem el refugi
du Carrelet, supervisat en tot moment pel pic de la Temple (3.389m) al fons. 

Sortim de nit del refugi Temple dels Écrins (0:00h - 2.410m) i prenem el camí que comença al
fons de la mateixa terrassa, davant del refugi (S). Pugem per aquest camí a través d'una desena de
ziga-zagues fins arribar a una intersecció amb una fita bastant gran (0:10h). Agafem el camí de
la dreta que ens portarà a superar un petit esperó de roca, per passar a l'altre vessant de l'aresta SO
que baixa del Pic Coolidge. Continuem pujant per la vessant d'on venim, per un camí evident. Passem
un petit barranc i seguim les fites per arribar fins a un gran altiplà inclinat "plateau" (1:20 h -
3.000m) just a sota de la petita glacera de la Temple i del coll de la Temple. Seguim pujant
pel camí que ens dirigeix en una travessia obliqua cap a la dreta (S) a guanyar metres i situar-nos
prop del coll de la Temple. El camí gira a l'esquerra (N), anem guanyant metres, cada vegada amb
una pendent més forta (35 º). 
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Arribem a la plana nevada (02:40h - 3.445m) prèvia a l'ascensió final al Pic Coolidge. Tenim el
fals  cim  i  el  cim  del  Coolidge  davant  nostre,  ja  no  estan  molt  lluny,  calculem  que  en  1h
aproximadament ja estarem al cim. Vam decidir no pujar per la pala de neu fins al coll que hi ha a
l'aresta E (3.682m). En aquest coll  cal vigilar amb la cornisa de neu que es forma habitualment.
Pugem llavors, directament al fals cim pel tram de roca, per l'esquerra del vessant amb neu. La roca
està molt descomposta, cal vigilar en no llançar pedres, i anar pujant sempre pels trams de roca
estable i fixa.  Arribem al fals cim del Coolidge (03:50h). Hem de baixar desgrimpant a una bretxa
i pujar uns metres més per arribar fins al nostre objectiu. Desgrimpem del fals cim cap a la bretxa.
Són els passos de grimpada més aeris de tota la ruta. A la nostra dreta, tenim tot el buit fins l'inici
del Glacier Noir, més de 1.000 metres de caiguda. 

Finalment, arribem al Pic Coolidge (4h - 3.775m). Des del cim tenim unes vistes privilegiades cap
a la Barre de Écrins al N, Ailefroide i Pelvoux al S. Aquests són els germans grans del Pic Coolidge,
una muntanya no tan gran com les anteriors però molt recomanable. A l'O podem veure el bonic
Glacier des Rouies amb Les Rouies (3.589m) i amb la Pointe du Vallon des étages (3.564m). Tornem
cap  al  fals  cim (04:10  h)  del  Pic  Coolidge  pel  mateix  itinerari  de  pujada.  Desgrimpem les
diagonals cap al coll de la Temple (5:15h - 3.321m). Cal parar més atenció ara en la baixada que
abans en la pujada. Estem una mica cansats i no podem cometre cap error. 

Del coll de la Temple, baixem cap al plateau inclinat (5:45h - 3.000m) una altra vegada, per
baixar  cap al  refugi Temple dels Écrins (06:45h - 2.410m).  Des del  refugi,  fem una  última
mirada a la cara nord de la Barre des Écrins i  al  Glacier du Vallon de la Pilatte, que queda just
darrere del refugi. Hem de baixar els 500m de desnivell que separen el refugi Temple dels Écrins amb
el Pla du Carrelet. Passem pel refugi de Carrelet (07:40h) i finalment arribem a l'aparcament de
la Bérarde (8:30h - 1.713m), on el dia anterior es va iniciar aquesta ruta de dos dies per pujar al
pic Coolidge. 

Des del coll de la Temple, l'itinerari de grimpada a seguir és força evident
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Mapa nº3436 ET Top 25. IGN propietat de l' Institut Geographique National
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