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Rutes de mu ntanya, senderisme i e xcursions

Català

La Dent d’Orlu pel Serrat de la Llau
Fàcil ascensió a la Dent d’Orlu per la seva cara
nord des d’Ascou
Ax-les-Thermes, Les Valls d’Ax, Arieja, França

Dificultat

Notable
3:30h

Temps total efectiu
Desnivell acumulat
Distància total

710m

5 km

Punt de sortida / arribada Final pista forestal d’Ascou
Població més propera
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. Ax-les-Thermes. TOP25 2248ET. 1:25.000.

itinerari

sentit de la ruta

inici / final

INTRODUCCIÓ
Us proposem pujar a la Dent d’Orlu per la seva cara nord. La ruta normal que puja per aquí permet a
qualsevol bon excursionista assolir el cim. Es tracta d’una ascensió curta i sense gaires dificultats, tret
del fort pendent que trobem a partir del coll de Brasseil: cal superar uns 200m finals força durs.
La Dent d’Orlu, també anomenada pic Brasseil, és el símbol i el far de les Valls d’Ax, tot i la seva modesta
altura: 2.222m d’altitud. Aquesta emblemàtica muntanya, situada a l’Alta Arieja, ens ofereix a la seva cara S
una impressionant paret d’uns 1.000m, un veritable paradís pels amants de l’escalada en alta muntanya.
En aquesta paret S, però també a les seves parets E i SE, hi podem trobar nombroses vies d’escalada. El
cim de la Dent d’Orlu es converteix en un magnífic mirador de 360º, ja que la muntanya es troba força
aïllada de la resta de muntanyes que l’envolten.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Poder assolir el cim de la muntanya més emblemàtica de les Valls d’Ax.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Datum Europeu 1950

Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1 Final de la pista forestal d’Ascou

0:00h

1.512m

N 42.7063100º

E 1.9308380

2 Serrat de la Llau

0:50h

1.840m

N 42.7015750º

E 1.9412370º

3 Coll de Brasseil

1:15h

1.998m

N 42.6961690º

E 1.9413690º

4 Dent d’Orlu

2:00h

2.222m

N 42.6927340º

E 1.9397550º

1 Final de la pista forestal d’Ascou

3:30h

1.512m

N 42.7063100º

E 1.9308380º

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 3:30h en total. 0:50h des de l’aparcament fins al Serrat de la
Llau, 0:25h des d’aquest punt fins al coll de Brasseil, 0:45h per pujar des del coll fins al cim i 1:30h per fer la
baixada des del cim fins a l’aparcament.
DESNIVELL ACUMULAT: 710m
DISTÀNCIA TOTAL: 5 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Notable. L’única dificultat és el fort pendent que trobem durant la part final de
l’ascensió al cim. En aquest darrer tram el camí és molt irregular amb pedres grans que ens obliguen a fer
alguns passos atlètics.
ÈPOCA: De juny a octubre si no volem trobar-hi neu. A l’hivern aquesta ruta es pot realitzar sempre que
anem amb el material i l’equip adequats.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA:
· Ax-les-Thermes. TOP25 2248ET. 1:25.000. IGN.
· Carte de randonnées Nº7. Haute-Ariège. 1:50.000. IGN.
OBSERVACIONS: Durant el recorregut anirem seguint les marques de color groc que hi ha a les roques i
als arbres.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Al centre del poble d’Ax-les-Thermes, concretament a la rotonda que hi ha davant de l’església, agafem
la carretera D613 en direcció a Ascou i a la Quillan. Després de que la carretera s’enfili tot fent vàries
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llaçades deixem la carretera principal enrere i girem a la dreta per la carretera D25 cap a Ascou. Passem
el poble d’Ascou i arribem al llac de Goulours. Passat el llac girem a la dreta tot fent una lleugera baixada
entre la Gite d’étape La Forge d’Ascou i el càmping. Donem la volta al llac per l’esquerra i al primer
creuament que trobem agafem una pista que surt a mà esquerra, en força bon estat i apta per a qualsevol
tipus de vehicle. Després d’uns aproximadament 6 km arribem al seu final, on deixem el cotxe estacionat
a l’aparcament en forma de rotonda que hi ha (aquesta seva forma fa que se l’anomeni “la poêle a frire”,
en català “la paella de fregir”).

SABIES QUE...
La Dent d’Orlu és una piràmide de gneis? El gneis és una roca metamòrfica composta pels
mateixos minerals que el granit (quars, feldspat i mica) però amb una orientació definida en
bandes, capes alternes de minerals clars i foscos.

RECORREGUT
Comencem l’excursió a 1 l’aparcament (0:00h – 1.512m) que hi ha al final de la pista per on hem vingut
des de Goulours. Des d’aquest punt, al fons (SE), ja podem veure per primera vegada la imatge de la
Dent d’Orlu, una bonica silueta triangular que sobresurt per entre el bosc frondós que tenim al davant.
Prenem el camí que comença tot just darrera del panell d’inici d’itinerari. Després de travessar un prat i
un rierol, ens endinsem de ple en un bosc de faigs i avets. El pendent és pronunciat. Els diferents senders
que van apareixent en totes direccions sempre troben el camí principal que serpenteja i puja per guanyar
desnivell. Al cap d’una estona travessem una clariana del bosc (0:20h - 1.680m) des d’on gaudim d’unes
vistes esplèndides de la cara nord de la Dent d’Orlu. El sender avança més moderadament ara per entre
una zona de pastura, en diagonal i cap a l’esquerra. Uns metres més enllà, reprenem novament l’ascensió
pel mig del bosc tot fent ziga-zagues. El camí agafa inclinació de nou. El sender en tot moment està molt
ben fressat i és del tot evident. Durant la pujada anem trepitjant les arrels dels arbres que formen aquest
indret tan frondós. Si la ruta la realitzem a la tardor podem gaudir dels colors típics de l’època.
Després d’una forta pujada el pendent es torna més suau. Finalment abandonem el bosc i, avançant per
entre prats, arribem a l’ampla carena anomenada 2 Serrat de la Llau (0:50h – 1.840m). En aquest punt
tenim unes bones vistes del nostre voltant; se’ns obre un bonic panorama amb el pic de Tarbésou a l’E i
la Dent d’Orlu al S. Un cop a la carena, el camí gira a la dreta (S) i va resseguint-la fins arribar a la base de
la Dent d’Orlu.
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Arribem al 3 coll de Brasseil (1:15h – 1.998m) on hi trobem un pal indicador. Deixem enrere el camí que
trobem a la nostra esquerra i que va cap al coll de l’Eugue i afrontem la part final de l’ascensió a la Dent
d’Orlu, pel mateix camí que veníem. La pujada a partir d’aquest punt és molt directa, per tant, cal estar
una mica preparat físicament. La inclinació és constant i força considerable. A mesura que anem pujant,
anem tenint unes millors vistes del pic veí, el Tarbésou, un altre cim molt popular de la zona de l’Arieja.
Nombroses pedres al mig del camí ens dificulten la pujada. Les evitem i les anem esquivant o passant per
sobre de la manera que ens resulti més còmoda. Una travessada per una gran llosa de granit precedeix
el cim.
Finalment, després d’una bona estona per guanyar els poc més de 200m de desnivell que separen el coll
de Brasseil i el pic, arribem al 4 cim de la Dent d’Orlu (2:00h – 2.222m). Ens trobem en un bon mirador
de tot el que tenim al nostre voltant. Distingim: el Roc Blanc (SE), el pic de l’estany Faury, el Tarbéssou
(N-NE), el pic de Rulhe, el Saint-Barthélemy (NO), l’estació d’esquí d’Ascou-Palhieres, l’estació d’esquí d’Ax
3 Domaines, el llac de Naguille,... Des del cim també podem apreciar la gran diferència entre la cara sud
d’aquesta muntanya, agresta i salvatge, i la cara nord, amb pendents molt més suaus.
La baixada la realitzem pel mateix camí de pujada per arribar altre cop al 1 punt d’inici de la ruta (3:30h
- 1.512m), on tenim el cotxe i des d’on hem començat aquesta senzilla ascensió a una muntanya molt
popular.

LA RESERVA NACIONAL D’ORLU
Reserva fundada l’any 1943 amb una extensió d’unes 4.250 hectàrees de zona
muntanyosa (entre els 930m i els 2.765m d’altitud) i amb una biodiversitat
excepcional. L’any 1998 és declarada reserva nacional de caça i vida silvestre
arrel del seu alt interès patrimonial. Les 3 missions principals de la Reserva
són estudiar i fer el seguiment de la fauna i dels seus hàbitats; preservar
permanentment la fauna i flora; i sensibilitzar i educar a les persones.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
La Casa dels Llops “la Maison des Loups”
Parc d’animals de 7 hectàrees d’extensió situat al petit poble d’Orlu i
dedicat als llops. El visitant, a través d’un itinerari d’1,5 km de recorregut,
podrà conèixer aquest animal amb profunditat (hi trobem bancs i
diferents punts d’observació, panells informatius...). Al món hi ha 40
subespècies de llops, al parc podreu descobrir-ne 5!
Coordenades GPS: N 42.7011597º E 1.8883066º

Llac de Goulours
Llac situat al costat del nucli habitat de Goulours a uns 1.080m d’altitud
en una zona molt tranquil·la. Al voltant del llac hi trobem una zona amb
taules per a fer un pícnic i una zona de pesca habilitada per a persones
amb mobilitat reduïda.
Coordenades GPS: N 42.7234732º E 1.8850450º

Estació d’esquí d’Ascou-Palhières
Petita estació d’esquí familiar situada ben a prop del port de muntanya de
Palhières. El domini esquiable disposa de 14 pistes amb 6 remuntadors
mecànics, 1 telecadira, 25 canons de neu, una botiga de lloguer d’esquís,
una escola d’esquí, un espai per a trineus, snack-bar, animacions,...
Coordenades GPS: N 42.7309841º E 1.9540368º

Estació d’esquí d’Ax 3 Domaines
L’estació d’esquí d’Ax 3 Domaines, antigament anomenada Ax-Bonascre,
està situada ben a prop de la capital de les Valls d’Ax, Ax-les-Thermes,
exactament a 8 km. Té 80 km de pistes senyalitzades i rep aquest nom
amb motiu dels 3 dominis dels que disposa: les Campels, le Saquet i
Bonascre. A l’estiu l’estació ofereix activitats de senderisme i de bicicleta
tot terreny.
Coordenades GPS: N 42.7003042º E 1.8139182º

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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