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Bassa d’Oles i bosc de Varicauba
Volta a la bonica Bassa d’Oles rodejada pel
bosc de Varicauba
Vielha, Vielha-Mijaran, Vall d’Aran, Lleida, Catalunya

Dificultat

Baixa
0:20h

Temps total efectiu
Desnivell acumulat
Distància total

10m

0,7 km

Punt de sortida / arribada Aparcament Bassa d’Oles
Població més propera
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EDITORIAL ALPINA. Val d’Aran. Sèrie E0. 1:40.000.
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inici / final

INTRODUCCIÓ
Passeig fàcil i curt, de caire familiar, que dóna la volta a l’estany de la Bassa d’Oles situat en un indret
natural d’especial bellesa. El majestuós bosc de Varicauba amaga entre mig de tota la seva massa
forestal aquest petit tresor d’aigua.
La Bassa d’Oles és un espai molt conegut i força freqüentat pels aranesos i també pels turistes. El fet que
es pugui arribar fins al mateix estany en cotxe per una carretera de muntanya en bon estat facilita molt que
la gent el visiti. Molta gent acostuma a anar al paratge de la Bassa d’Oles i passar el dia amb els amics i la
família. És un lloc idoni per a gaudir amb els més menuts de la família.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Gaudir del cant dels ocells que habiten als pins i avets del bosc de Varicauba.
Asseure’s relaxadament i descansar a la vora de la bassa mentre fem un mos.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Datum Europeu 1950

Temps

Latitud

Longitud

Altura

1 Aparcament de la Bassa d’Oles

0:00h

N 42.7149494º

E 0.7743850º

1.596m

2 Final de la Bassa d’Oles

0:10h

N 42.7165929º

E 0.7719148º

1.600m

1 Aparcament de la Bassa d’Oles

0:20h

N 42.7149494º

E 0.7743850º

1.596m

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 0:20h aproximadament per donar tota la volta a la bassa.
DESNIVELL ACUMULAT: 10m
DISTÀNCIA TOTAL: 0,7 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Es tracta d’un passeig molt fàcil i apte per a tothom.
ÈPOCA: La millor època per visitar i gaudir d’aquest magnífic paisatge d’aigua i vegetació va des de finals
de primavera fins a finals de tardor.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA: Val d’Aran. Sèrie E0. 1:40.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONS: És indiferent el sentit que s’agafi per fer la volta al llac. Si la passejada s’ens fa curta i
volem caminar una mica més, sempre podem allargar el passeig donant una volta pel frondós bosc de
Varicauba, el bosc que envolta la bassa. Per altra banda, pels amants de la bicicleta de muntanya, des de
la mateixa Bassa d’Oles surten dos circuits de BTT (verd i blau) que baixen fins a l’àrea de pícnic del Plan
Batalher (per a més informació: Aran Bike Park). Si en canvi, sou aficionats a la pesca, a la Bassa d’Oles es
pot practicar la pesca intensiva de truita de repoblació, des del mes d’abril fins al mes d’octubre, sempre
que disposeu del permís de pesca necessari.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
L’accés a la Bassa d’Oles es pot realitzar des dels pobles de Gausac, Es Bòrdes i Aubert. Si venim de
Vielha, el més fàcil és anar fins a Gausac (a 1 km de Vielha) i prendre la pista asfaltada que travessa el
bosc de Varicauba. A uns 3 km prenem una desviació senyalitzada cap a la Bassa d’Oles, a on arribem
per carretera en uns aproximadament 5 km.
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SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

El cucut (cucus canorus), un ocell fàcilment
reconegut pel seu cant, posa els seus ous
en els nius d’altres aus perquè aquestes els
criïn?

Veure algun cabirol de bon matí o descobrir
el rastre que ha deixat. En aquests paratges
acostuma a haver-n’hi molts.

RECORREGUT
Iniciem aquest plàcida i curta passejada des del mateix 1 aparcament de la Bassa d’Oles (0:00h 1.596m). Només deixar el cotxe ja podem observar la bassa artificial de ben a prop, totalment envoltada
d’arbres. Ens trobem en un indret idíl·lic en mig d’una gran massa forestal. Just al costat de l’aparcament, a
pocs metres de la riba del llac, hi trobem el refugi de la Bassa d’Oles. Es tracta d’un originari edifici forestal
remodelat com a refugi per a grups organitzats (més informació a: Tel.973 645 271 - www.tojuaran.com).
Passem pel costat del refugi i prenem la bassa per la seva esquerra. El camí, força ben definit, ens permet
donar la volta al llac en sentit horari.
Al cap de pocs minuts ens plantem al 2 final de la Bassa d’Oles (0:10h - 1.600m), just a l’extrem oposat
de la bassa, des d’on hem començat a caminar. Al llarg de tot el recorregut diversos racons ens convidaran
a fer una parada i a tombar-nos plàcidament per fer una pausa.
La tornada per l’altre costat de la bassa ens permet gaudir d’unes vistes immillorables del Montcorbison,
una muntanya situada ben a prop, just a sobre de la Bassa d’Oles. Es tracta d’una muntanya de cim
arrodonit, molt tranquil·la i poc exigent. Els excursionistes que pugen fins al seu cim gaudeixen d’una de
les panoràmiques més extenses de la Vall d’Aran. Aviat, sense adonar-nos-en, haurem recorregut tota la
llargada de la bassa i tornarem a estar a 1 l’aparcament de la Bassa d’Oles (0:20h - 1.596m), on hem
deixat el cotxe. Finalitzem, així, aquesta tranquil·la passejada per un dels racons que val la pena conèixer
de la Vall d’Aran.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Àrea de pícnic de Plan Batalhèr
Just al costat de la carretera que hi ha entre Es Bòrdes i Gausac, en ple
bosc de Varicauba, trobem l’àrea de pícnic del Plan Batalhèr. Es tracta
d’una zona força gran on podrem descansar i menjar. És un lloc ideal
per anar-hi amb família i nens. En aquest indret també hi trobem un
refugi.
Coordenades GPS: N 42.7258360º E 0.7739660º

Església de Sant Martí de Tours
L’església parroquial de Gausac, dedicada a Sant Martí de Tours, és
un dels millors exponents del gòtic de la Vall d’Aran. Conserva també
algun element del romànic. Resulta sorprenent la torre vuitavada del
seu campanar, per la seva solidesa, que ens fa pensar en les torres de
defensa.
Coordenades GPS: N 42.7082025º E 0.7913199º

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es
responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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