L’Alta Ribagorça disposa d’una extensa xarxa de camins que havien
estat nexe tradicional de connexió
amb tots els pobles de les diferents
valls que conformen la comarca.
A continuació, us proposem més de
25 rutes que us permetran aproparvos al ric patrimoni natural i cultural
d’aquesta comarca dels Pirineus.
Des del Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici fins al millor romànic dels Pirineus, Patrimoni de la Humanitat.

Camí de l’Aigua. Els antics camins tradicionals
El Camí de l’Aigua és l’eix vertebrador de la
xarxa de camins tradicionals de l’Alta Ribagorça i uneix a peu els municipis del Pont
de Suert i la Vall de Boí, tot resseguint el
curs dels rius Noguera de Tor i Noguera
Ribagorçana. A través d’aquest sender
es pot conèixer part del patrimoni
natural, cultural i paisatgístic de
la comarca. El Camí de l’Aigua
recupera antics camins que
comunicaven els pobles de
la vall, camins rals, ramaders i de ferradura. Són
uns 27 Km que tenen com a nexe l’aigua,
tan present en aquesta comarca.

Recomanacions

Patronat Comarcal de Turisme de l’Alta Ribagorça
Av. de Victoriano Muñoz, 48. 25520 El Pont de Suert
Tels. 973 690 402 i 902 101 516
www.turismealtaribagorca.com

L’Alta Ribagorça, un país per caminar

Per tal que pugueu gaudir dels nostres senders de forma
tranquil·la i segura, us fem les següents recomanacions:

� També podeu descarregar-vos totes les rutes del
Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do,
cercant per «Senders Alta Ribagorça».

• Informeu-vos de la ruta. Escolliu una ruta que s’ajusti al
vostre nivell, no sobreestimeu les vostres capacitats.
• Assegureu-vos de portar el material i l’avituallament necessaris per realitzar la ruta escollida. És recomanable portar
mapa, brúixola o gps.
• Informeu-vos de la
previsió meteorològica. A
l’hivern és possible que hi
hagi glaçades o nevades, i
a l’estiu són freqüents les
tempestes de tarda.
• Seguiu els camins
senyalitzats. Respecteu la
propietat privada i en època de cacera extremeu les
precaucions.
• Respecteu els tancats
del bestiar i tanqueu els filats una vegada hagueu passat.
• Respecteu el silenci de la natura. Us permetrà sentir i
escoltar sons especials i característics de la zona. Eviteu
sempre recollir plantes i causar molèsties als animals.
• Respecteu la fauna i la flora del camí. Els camins, els
camps, els rius i les muntanyes no són abocadors. Guardeu
les deixalles en una bossa per dipositar-les als contenidors
habilitats.
• Porteu telèfon mòbil, malgrat hi hagi alguna zona sense
cobertura, i documentació (tel. emergències: 112).

� O a través del codi QR que us adjuntem a cada ruta.

Nota. Tots els recorreguts han estat avaluats amb una durada i grau de dificultat que són, només, indicatius.

Caminant per la comarca podreu
gaudir de la nostra gastronomia, a
través dels diferents establiments
d’hostaleria que trobareu, així com
dels productes locals dels nostres
artesans.
Descobriu l’Alta Ribagorça a peu,
fent senderisme, tot un país per
caminar!

� Recordeu!

Durant el trajecte, el paisatge
combina els boscos de ribera amb
els prats, les rouredes, les pinedes,
l’observació de diferents espècies
d’aus, l’arquitectura popular i, evidentment, el romànic.

al Balneari de Caldes de Boí, lloc de somni per al
descans, i a una de les entrades del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, únic Parc
Nacional de Catalunya on el paisatge d’alta muntanya és inigualable al Pirineu català.
El Camí de l’Aigua té un nivell de dificultat baix-mitjà,
atès que el podem realitzar en diverses etapes, i també
és apte per a BTT, tot i que en alguns trams transcorre per
corriols estrets que fan necessària certa habilitat tècnica.
La utilització d’aquest sender és incompatible amb el pas de
vehicles motoritzats.

El Camí s’inicia al pantà d’Escales,
concretament a la font de la Mena,
ubicada al pk 345 de la carretera
N-260, al Pont de Suert, i finalitza

Tot el recorregut està marcat amb senyalització direccional.

� Hem diferenciat tres nivells de dificultat: des de les rutes més
fàcils (verdes[�]), de baix desnivell i durada, fins a les de dificultat
mitjana (blaves [�]) o més difícils (vermelles [�]).

Camí de l’Aigua
Font de la Mena
Caldes de Boí
27,00km
7.30 h
822 m

� Podeu descarregar-vos tots els tracks de les rutes al
nostre web, on trobareu una descripció de cada ruta:
www.turismealtaribagorca.cat/rutes-i-senderisme

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, l’únic Parc Nacional de Catalunya
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici us
ofereix l’oportunitat de caminar per nombroses rutes senyalitzades que et permetran descobrir l’alta muntanya pirinenca. Els estanys, les cascades, les zones humides, els boscos
de coníferes, els prats alpins i les crestes esmolades són
alguns dels protagonistes d’aquests paisatges.
El Parc disposa d’una xarxa de camins, amb més de 350 km
per a tots els públics on, tant una família amb nens com els
amants dels cims més alts, trobaran l’itinerari que s’adapti a
les seves necessitats.
A més a més, el Parc atresora una gran diversitat de flora i fauna que ben segur sorprendrà els caminadors més
observadors. Enmig de boscos de pins i avets centenaris,
d’espècies vegetals adaptades a les dures condicions climàtiques de la muntanya i de centenars de flors que s’enfilen fins
als 3.000 metres, destaquen aus com el trencalòs, l’àguila
daurada, el gall fer o la perdiu blanca; mamífers com l’isard,
l’ermini, la llúdriga o l’almesquera; amfibis com el tritó pirinenc i la sargantana pirinenca; rèptils com l’escurçó, peixos
com la truita i nombrosos invertebrats que fan d’aquest espai
natural protegit un racó únic dels Pirineus. El Parc, doncs, és
un gran escenari natural on podreu practicar un senderisme
sense presses alhora que descobrireu els valors naturals, culturals i paisatgístics de l’Alta Ribagorça i dels Pirineus.

Camins vius, la Volta al Parc Nacional

Ruta de la Marmota
Embassament de Cavallers
Refugi Ventosa i Calvell
5,50 km
2.15 h
350 m
(vegeu el mapa)

Ruta de la Llúdriga
Palanca de la Molina
Planell d’Aigüestortes
6,50 km
2.00 h
430 m

GR-11, la travessa dels Pirineus

(vegeu el mapa)

Travessa del Parc
Planell d’ Aigüestortes
Portarró
9,00 km
3.00 h
600 m

Casa del Parc Nacional
Ca de Simamet. C. de les Graieres, 2. 25528 Boí (Vall de Boí)
Tel. 973 696 189 | info.aiguestortes@oapn.es
Centre d’informació de Senet
La Serradora. C. del Port, 10. 25553 Senet (Vall de Barravés)
Tel. 973 698 232 | pnaiguestortes@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes

� Més informació de les rutes pel Parc Nacional

El GR-11, també conegut
com la travessa dels Pirineus, és un sender de ‘Gran
Recorregut’ que forma
part de la xarxa de senders de la FEEC i travessa els Pirineus
d’Oest a Est. Per la nostra comarca, en trobem un tram provinent de la vall de Salenques i que arriba fins a Conangles, a
la capçalera de la Noguera Ribagorçana, i un altre tram que
travessa la capçalera de la conca de la Noguera de Tor, fins al
Port de Caldes.
� Més informació: www.feec.cat/node/26720

(vegeu el mapa)

Veniu al Parc i camineu per les valls i muntanyes!
� Adreces, telèfons i webs de contacte:

Camins vius o la volta a peu al Parc
Nacional és una xarxa de camins
arranjats i senyalitzats, de prop de
250 km, que ha permès la recuperació de molts dels camins històrics
que comunicaven els pobles i les
valls que envolten el Parc, alhora que posa a l’abast del caminant la possibilitat de descobrir els valors naturals, culturals i
paisatgístics de la nostra comarca.
� Més informació: www.caminsvius.org

Travessa del Parc: camina pel Parc i torna amb bus
Durant els mesos d’estiu (del 21 de juny al 30 de setembre)
funciona un servei discrecional de transport públic, conegut
com el Bus del Parc, que es pot
combinar amb la realització de
rutes per les muntanyes de l’Alta
Ribagorça cap a d’altres comarques. El servei permet retornar al
lloc d’origen mitjançant 4 línies de
transport diàries que operen entre
la vall de Boí i la vall d’Espot, passant per la Val d’Aran.

Altres productes de senderisme & BTT
Pont Amunt
Via Calda
Ruta 3 Valls
Ruta del Pastor
Carros de Foc
Reserva de refugis

www.pontamunt.ribanatura.com
www.andandosinequipaje.com
ruta3valls.freeflocks.com/es/
www.lapetjada.com/larutadelpastor
www.carrosdefoc.com
www.refusonline.com

Pedals de Foc
www.pedalsdefoc.com
Els Pirineus en BTT www.transpirinaica.com

Romanic Trail, de Taüll a Roda d’Isàvena
La Romanic Trail és un proposta de senderisme de 72,60 km a
través d’antics camins, que es
pot realitzar en 5 etapes, des de
Roda d’Isàvena fins a Taüll. La seva
principal característica és unir
diferents punts emblemàtics del
patrimoni romànic dels Pirineus, com són el conjunt monumental de Roda d’Isàvena, el monestir d’Ovarra i el conjunt
d’esglésies romàniques de la Vall de Boí, Patrimoni de la
Humanitat per la Unesco.
Les diferents etapes són: Etapa 1: de Roda d’Isàvena a Serradui; Etapa 2: de Serradui a Beranui; Etapa 3: de Beranui a
Bonansa; Etapa 4: de Bonansa al Pont de Suert; Etapa 5: de
Pont de Suert a Taüll.
� Més informació al web: www.ribagorzaromanica.com/
autentico-pirineo/autentico-senderismo/rutas-tematicas/
rutas-del-paisaje-romanico
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Camina per l’Alta
Ribagorça
Pirineus de Lleida

GR-11-20, del Pont de Suert al port de Rus
El GR-11-20 és una variant del GR-11 des
del nucli del Pont de Suert, i a la nostra
comarca arriba fins al port de Rus. Es
tracta d’un recorregut molt aeri que
permet gaudir de molt bones panoràmiques de la Vall de Boí.

Una comarca amb atractius afegits
També podeu gaudir dels nostres camins, corrent, fent trailrunning, o amb
raquetes de neu a l’hivern!
Si us agrada l’escalada, la nostra
comarca disposa d’interessants vies
equipades, i d’una via ferrada al tossal
de Miravet, al cantó del Pont de Suert.
� Informeu-vos-en a les nostres oficines.

Ruta de la fauna de Senet
Senet
6,50 km
2.00 h
430 m

camina per l’alta ribagorça

Ruta del Romànic I
Barruera, Erill la
Vall, Boí, Taüll o Durro
16,00 km
variable, en funció de l’inici de la ruta

Ruta del Salencar de Barruera

Ruta del port de Gelada
Vilaller
Erill la Vall
12,00 km
5.40 h
832 m

Pont penjant de
Barruera
1,50 km
1.00 h
0m

Ruta de la vall de Barravés

Ruta de la fauna de Durro

Vilaller

Durro

7,88 km
2.00 h
148 m

7,50 km
2.30 h
200 m

Ruta del Romànic II

Ruta Gormanda
Vilaller
5,24 km
1.37 h
228 m

Barruera, Cardet,
Cóll o Durro
20,00 km
variable, en funció de l’inici de la ruta

OSCA

Ruta del Salencar de Llesp

Ruta dels Carantos

Cruïlla L-500 - Llesp
Cruïlla L-500 - Llesp
1,50 km
1.00 h
0m

Vilaller
4,18 km
1.30 h
296 m

Ruta del coll de Serreres

Ruta dels Barons d’Erill

Vilaller
Cóll
4,18 km
2.30 h
427 m

Ruta del tossal de Miravet
El Pont de Suert
Tossal de Miravet
6,50 km
2.10 h
480 m

Font de la Mena,
N-260, p.k. 345
6,20 km
1.45 h
330 m

Ruta del cap de la Faiada
Montiberri
Cap de la Faiada
3,60 km
2.00 h
554 m

Ruta de la Mola de Viu
Viu de Llevata
2,50 km
1.00 h
100 m

Plànol orientatiu de situació. Per realitzar l’itinerari es recomana urilitzar cartografia adequada.

Ruta de la fauna de Montiberri

Centre d’Interpretació del Romànic

CAP i Creu Roja

Espai d’Interès Natural

Farmàcia

Casa del Parc

Allotjament

Estació d’esquí

Refugi lliure

Balneari

Refugi guardat

Mirador

Estació d’autobusos

Informació

Parada de taxi

Carretera principal

Aparcament

Pista asfaltada

Nucli habitat

Pista no asfaltada

Nucli deshabitat

Inici

Època de l’any aconsellada

Arribada

Primavera

Distància

Estiu

Temps aproximat

Tardor

Desnivell

Hivern

Ruta circular

Dificultat de la ruta

Ruta lineal

Fàcil

Apta per a BTT

Mitjana

Ruta adaptada

Difícil

Malpàs, Gotarta o
Igüerri
15,72 km
5.50 h
659 m

Ruta dels colls de Sant Roc
Viu de Llevata
Adons
11,73 km
4.50 h
638 m

Ruta de la Casa Encantada
Corroncui
La Casa Encantada
5,00 km
1.30 h
235 m

Ruta del Portús
Adons
El Portús
3,20 km
1.30 h
329 m

Ruta de la Creu de Ferri
Adons
Creu de Ferri
3,12 km
1.15 h
270 m

