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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Itinerari adaptat del pont de la Gorga

Passarel·la del pont de la Gorga adaptada per a 
persones amb mobilitat reduïda

Espot, Les Valls d’Àneu, Pallars Sobirà, Lleida

Distància d’anada     450m

Accessibilitat     Accessible sense acompanyant.

Aparcament adaptat     Si (capacitat per quatre cotxes)

Paviment     Passarel·la de fusta tractada amb rodapeu 
de 90 cm d’amplada mínima i amb diferents 
sobreamples al llarg del recorregut.

Català
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INTRODUCCIÓ

Itinerari de 450m de longitud (anada) adaptat per a persones amb mobilitat reduïda al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La passarel·la adaptada va des de l’entrada del parc a Prat de 
Pierró (Espot) fins al pont de la Gorga.

La passarel·la coincideix amb el primer tram de la Ruta de l’Isard, que és el nom que rep el camí que va des 
de Prat de Pierró fins a l’estany de Sant Maurici. L’itinerari transcorre per l’interior d’un bonic bosc d’avets i 
avança en paral·lel al riu Escrita, que baixa des de l’estany de Sant Maurici fins a desembocar a la Noguera 
Pallaresa a l’altura d’Espot. Aquest recorregut ens permet endinsar-nos en la frescor dels avets, conèixer 
un ric sotabosc on les molses espesses en són les protagonistes i escoltar el cant dels ocells i el soroll 
permanent de l’aigua del riu.

itinerari sentit de la ruta inici / final

EDITORIAL ALPINA. Sant Maurici. Els Encantats. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1:25.000.
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

El recorregut per l’interior del bosc d’avets, amb el riu Escrita sempre a costat.

Els espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Punt de pas Altura Latitud Longitud

       Inici de la passarel·la adaptada 1.659m N 42.5846330º E 1.0465120º

       Pont de la Gorga 1.665m N 42.5843420º E 1.0421250º
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COM ARRIBAR-HI EN COTXE

A Sort agafem la carretera C-13 en direcció a Rialp, Llavorsí, Esterri d’Àneu i el port de la Bonaigua. 
Sobrepassem les poblacions de Rialp, Llavorsí i Escaló. Un cop passat Escaló, abans d’arribar a la 
Guingueta d’Àneu, a l’altura de la presa de l’embassament de la Torrassa, agafem el desviament que 
hi ha a mà esquerra, la LV-5004, cap a Espot. Un cop arribem a Espot, creuem tot el poble i agafem, a 
mà dreta, la carretera asfaltada que ens porta fins al pàrquing de Prat de Pierró (1.645m), a 4 km d’Espot. 
L’inici de la passarel·la se situa a l’extrem oest del pàrquing (al fons). Hi ha quatre places reservades per 
estacionar el vehicle just al punt d’inici del recorregut.

RECORREGUT

L’itinerari comença al         punt d’inici de la passarel·la adaptada (1.659m) del pont de la Gorga, just al final 
del pàrquing de Prat de Pierró. Hi ha espai reservat per a quatre vehicles. Una senyal vertical ens indica el 
punt d’inici de la passarel·la. 

Ens endinsem en un bosc d’avets. L’ambient és fresc i agradable. Avancem en tot moment en direcció 
O, remuntant la vall del riu Escrita, que tenim sempre a la nostra dreta. El riu Escrita recull les aigües de 
l’estany de Sant Maurici i les desemboca a la Noguera Pallaresa aigües avall, després de creuar Espot.
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SABIES QUE...

Prat de Pierró (Espot) és la porta d’entrada principal al parc nacional des del Pallars Sobirà?

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Conjunt romànic de Son

La petita població de Son, antigament anomenada “Son del Pi”, destaca 
pel seu important patrimoni arquitectònic. Sobretot per l’església 
romànica de Sant Just i Sant Pastor dels segles XI i XII. Podem arribar-hi 
des de València d’Àneu o des d’Espot per la carretera que passa per 
Estaís i Jou, i que gaudeix d’unes vistes magnífiques de les Valls d’Àneu.

Coordenades GPS: N 42.620128º E 1.097019º

MónNatura Pirineus a les Planes de Son

El centre “MónNatura Pirineus” ofereix estades i activitats per sensibilitzar 
la societat envers la necessitat d’un desenvolupament sostenible i la 
conservació de la natura i el paisatge. Forma part de l’obra social de 
Catalunya Caixa i està situat a les Planes de Son, a 1,5 Km del poble de 
Son.

Coordenades GPS: N 42.6180149º E 1.0821763º

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.

La passarel·la fa uns 450m de longitud i disposa de diversos sobreamples al llarg del seu recorregut 
que faciliten el pas en els dos sentits i permeten poder-hi fer descansos. També hi ha diversos panells 
il·lustratius sobre les allaus, la vegetació d’alta muntanya, la fauna,... Si mirem a la dreta, a l’altra banda de 
la vall, en direcció N, hi podem distingir la serra de les Agudes i la serra del Pago, que estan separades pel 
coll del Pinetó i el Pinetó (2.646m).

Arribem al          pont de la Gorga (1.665m), punt final de la passarel·la adaptada. El pont creua el riu i el camí 
segueix pujant cap a l’estany de Sant Maurici, seguint l’anomenada Ruta de l’Isard, de la que hem realitzat 
el primer tram fins al pont de la Gorga. En funció de l’època de l’any, l’Escrita pot baixar amb molta força. 
La tornada fins a Prat de Pierró es realitza pel mateix itinerari.
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