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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Llac de Gaube i circ d’Oulettes de Gaube
Ruta per la vall de Gaube fins a la cara nord del 
Vignemale, des de Pont d’Espagne

Cauterets, Vall de Cauterets, Alts Pirineus, França

Dificultat     Notable

Temps total efectiu     5:20h

Desnivell acumulat    750m

Distància total     17,2 km

Punt de sortida / arribada     Pont d’Espagne

Població més propera     Cauterets (Alts Pirineus)

Català

Paisatges 
pintorescos

Llacs, rius i 
cascades
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itinerari sentit de la ruta inici / final

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. Vignemale. Ossau. Arrens. Cauterets. PN des Pyrénées. 1647OT. 1:25.000.

SABIES QUE...

L’aristòcrata francès Henry Russell passava llargues temporades al Vignemale vivint en unes 
coves que va fer excavar a la roca? Estava tan enamorat d’aquesta muntanya que l’any 1887 la va 
comprar a l’estat francès per un període de 99 anys.
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

  

El circ d’Oulettes de Gaube i les seves parets de 800m, una de les estampes més 
alpines i espectaculars dels Pirineus.

Remuntar la llarga i bonica vall de Gaube, creuant boscos, llacs i prats, sempre 
amb la cara nord del Vignemale a la vista.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

       Pont d’Espagne 0:00h 1.490m 42.8515730º -0.1371440º

       Desviament Hôtellerie Lac de Gaube 0:48h 1.727m 42.8348370º -0.1390920º

       Hôtellerie du Lac de Gaube 0:50h 1.731m 42.8340840º -0.1390040º

      Capçalera llac de Gaube 1:10h 1.741m 42.8281359º -0.1400973º

      Pont salt d’aigua 1:25h 1.775m 42.8239408º -0.1387259º

      Cascada d’Esplumouse 2:00h 1.945m 42.8109423º -0.1377349º

      Pont bigues metàl·liques 2:10h 1.995m 42.8084130º -0.1369010º

      Refugi d’Oulettes de Gaube 2:50h 2.146m 42.7934601º -0.1418367º

      Pont d’Espagne 5:20h 1.490m 42.8515730º -0.1371440º
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INTRODUCCIÓ

Itinerari de 17,2 km de longitud (anada i tornada) fins al circ d’Oulettes de Gaube. L’itinerari comença 
a Pont d’Espagne, a la capçalera de la vall de Cauterets i segueix en tot moment el sender de llarg 
recorregut GR-10. Primer pugem per un camí pedregós i que fa vàries llaçades fins al llac de Gaube. 
A continuació rodegem el llac de Gaube i deixem enrere la cascada d’Esplumouse. Continuem 
remuntant la vall de Gaube en direcció S. Finalment arribem al refugi d’Oulettes de Gaube, al bell mig 
de l’espectacular circ d’Oulettes de Gaube, a l’emblemàtica cara nord del Vignemale. La tornada es 
realitza seguint el mateix itinerari.

La ruta fins al circ d’Oulettes de Gaube ens permet conèixer un dels indrets més singulars i espectaculars 
dels Pirineus: la cara nord del massís del Vignemale. Amb parets de fins a 800m d’altura entre la base 
i els cims del Petit Vignemale (3.032m), la Punta Chausenque (3.204m), el Pitón Carré (3.197m) i el propi 
Vignemale (3.298m) -també anomenat Gran Vignemale, Pique Longue o Comachibosa-, el circ d’Oulettes 
constitueix un marc excepcional que de ben segur no deixarà decebuts als excursionistes més exigents. 
Però aquest circ no és pas l’únic atractiu d’aquesta ruta, la llarga vall de Gaube ens ofereix un paisatge 
propi de l’alta muntanya pirinenca on podem gaudir de cascades, llacs, boscos i preciosos prats d’alta 
muntanya.

Datum Europeu 1950
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES):  5:20h en total. 2:50h d’anada: 0:50h des del punt d’inici 
de la ruta fins al llac de Gaube (Hôtellerie du Lac de Gaube), 1:10h des de l’Hôtellerie fins a la cascada 
d’Esplumouse i 0:50h des d’aquest punt fins al refugi d’Oulettes de Gaube. 2:30h de tornada pel mateix 
camí, ara de baixada.

DESNIVELL ACUMULAT: 750m

DISTÀNCIA TOTAL: 17,2 km

DIFICULTAT TÈCNICA: Notable. La dificultat de la ruta ve donada per la llargada de l’itinerari i pel desnivell 
acumulat que cal anar superant. El camí presenta alguns trams força pedregosos i amb abundants roques, 
aquests trams poden estar relliscosos però no presenten cap dificultat tècnica destacable.

ÈPOCA: Finals de primavera, estiu i tardor.

MATERIAL: Res en especial.

CARTOGRAFIA: Vignemale. Ossau. Arrens. Cauterets. PN des Pyrénées. 1647OT. 1:25.000. IGN.

OBSERVACIONS: Des del pàrquing de Pont d’Espagne moltes persones pugen a visitar el llac de Gaube, 
tant a peu com utilitzant el telecadira que hi ha (en aquest últim cas, en molts casos, fan la baixada a peu); 
per aquest motiu, el primer tram de la ruta acostuma a ser molt concorregut, sobretot durant les vacances 
o en dies assenyalats. Des de Pont d’Espagne també es pot visitar la cascada de Pont d’Espagne, només 
cal seguir les indicacions que hi ha.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

S’arriba a Pont d’Espagne des de Cauterets, poble al que arribem per la carretera D-920. Un cop a 
Cauterets hem de creuar tot el poble i continuar per la mateixa carretera (D-920) en direcció a Pont 
d’Espagne (cal seguir en tot moment les indicacions de “Pont d’Espagne”). La carretera s’enfila en direcció 
S i guanya altura fent algunes ziga-zagues. Després de 8 km arribem al gran pàrquing de Pont d’Espagne 
(de pagament obligatori).
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NO ET PERDIS...

El Couloir de Gaube a la cara nord del Vignemale. Aquest corredor de més de 600m de longitud 
i una característica forma d’”Y” és una de les vies de gel i neu més conegudes i prestigioses del 
Pirineu.

RECORREGUT

Comencem la ruta al gran         pàrquing de Pont d’Espagne (0:00h – 1.490m). Creuem la gran portalada 
de l’edifici del telecabina i el deixem enrere tot continuant per una pista asfaltada en direcció SE. Al cap 
d’uns cent metres deixem a la dreta la desviació cap a la cascada de Pont d’Espagne. Nosaltres continuem 
per la pista asfaltada que ara fa una llaçada cap a l’esquerra, hem de seguir la indicació de “Lac de Gaube 
par GR 10”. Després d’una altra llaçada, ara cap a la dreta, arribem a un trencall que hi ha a mà esquerra 
ben indicat. Aquí comença el camí que ens portarà fins al llac de Gaube. Deixem, doncs, la pista asfaltada 
i agafem aquest sender que s’enfila fent ziga-zagues per l’interior del bosc. 

El camí, que està ben marcat en tot moment, va serpentejant i anem guanyant altura progressivament. 
Puntualment cal vigilar amb algunes roques una mica relliscoses. Avancem per l’interior d’un bosc frondós. 
Observem pi silvestre, pi negre, avets, saücs i molts arbustos característics de la vegetació pirinenca. 
Arribem a un punt on se’ns obre per primer cop la perspectiva sobre la vall de Gaube. Al fons, cap al S, 
podem veure ja una part del circ d’Oulettes. I a mà dreta, endavant, podem admirar un dels salts d’aigua 
més rellevants que presenta el riu de Gaube en el seu tram des del llac de Gaube fins a Pont d’Espagne. 
Finalment arribem a un coll on hi trobem el          trencall de l’Hôtellerie du Lac de Gaube (0:48h – 1.727m). 
Cap a la dreta hi ha el camí que va directe cap al circ d’Oulettes de Gaube. Nosaltres seguim recte per 
arribar fins a l’Hôtellerie, des d’on es pot tornar a enllaçar amb aquest camí que ara deixem enrere a la 
dreta. Després de caminar uns cent metres arribem a          l’Hôtellerie du Lac de Gaube (0:50h – 1.731m), 
que està situada just a la riba del llac de Gaube. L’Hôtellerie ofereix servei de bar i de restaurant en un 
entorn absolutament privilegiat.

Després d’admirar la bellesa d’aquest indret, reprenem la marxa cap al circ d’Oulettes de Gaube. Hem 
de rodejar el llac pel seu costat occidental. Des de l’Hôtellerie, retrocedim uns metres i creuem un pont 
de fusta que ens deixa a l’altra riba del llac. Just després del pont, trobem un trencall en el que hem de 
girar a l’esquerra. Remuntarem la vall en direcció S tot seguint el GR 10. El camí que se’n va cap a la dreta 
ens portaria fins a l’estació superior del telecadira de Pont d’Espagne (aprox. 20 minuts de camí fàcil). 
Molts visitants pugen fins al llac de Gaube utilitzant aquest mitjà de transport. Anem rodejant el llac per 
la seva riba occidental. El llac de Gaube queda envoltat pel pic Mayouret (2.688m), a l’E, el Grand Pic de 
Paloumères (2.720m), al SE, i el pic de Gaube (2.377m), al NE. La principal aportació d’aigua que rep és la 
del riu d’Oulettes de Gaube, que baixa de la pròpia vall de Gaube (S). El llac té una profunditat mitjana de 
40m, una superfície de 19 ha., i uns 2 km de perímetre.

Arribem a la        capçalera del llac de Gaube (1:10h – 1.741m), on el camí torna a enfilar-se. Avancem per 
un terreny pedregós, amb el riu a la nostra esquerra. Aviat arribem a un       pont sobre un salt d’aigua 
(1:25h – 1.775m) a través del qual passem al marge oriental de la vall. El camí s’enfila vall amunt pel 
vessant de la muntanya i va guanyant altura ràpidament. Encara que el terreny és pedregós, el camí que 
hem de seguir és evident. Al fons, cap endavant, podem veure ja la cascada d’Esplumouse. La vall de 
Gaube té una clara orientació S-N i queda ubicada entre la cresta de Counillères (O) i la cresta d’Estibe 
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Aute (E), que està formada per un conjunt de pics que superen els 2.700m d’altitud. Després de superar 
un desnivell considerable, arribem a la part superior de la         cascada d’Esplumouse (2:00h – 1.945m). 
El més impactant d’aquest indret és la fabulosa perspectiva que tenim de la vall de Gaube si miren enrere 
(N): veiem el bonic llac de Gaube tot rodejat de muntanyes i el camí que hem anat superant fins aquí. 

Reprenem la marxa pel costat oriental de la vall. Ara tornem a avançar ben propers al riu, que tenim a mà 
dreta. Aviat arribem a un       pont amb bigues metàl·liques (2:10h – 1.995m) per on creuem altre cop 
el riu i ens situem novament al marge occidental de la vall. L’emblemàtica estampa de la cara nord del 
Vignemale és cada cop més evident a davant nostre (S). A partir d’ara alternem trams de roca i pedres 
amb alguns trams herbosos i més planers. Estem en una zona on és fàcil observar-hi cotonera angustifòlia 
(Eriophorum angustifolium), una gramínia que habita en sòls pantanosos o amb aigua abundant i que es 
caracteritza per fer una flor blanca d’aspecte similar al cotó. El camí fa unes ziga-zagues per entre unes 
quantes roques que ens permeten superar un últim desnivell pronunciat.

Finalment arribem al       refugi d’Oulettes de Gaube (2:50h – 2.146m), que està situat al bell mig del 
circ d’Oulettes de Gaube. El refugi d’Oulettes de Gaube és un refugi guardat, té 75 places i està obert de 
març a octubre (5 62 92 62 97). També disposa de servei de bar. L’ambient del circ d’Oulettes de Gaube 
és espectacular. La vall finalitza bruscament estavellant-se contra els més de 800m de paret vertical de 
la cara nord del Vignemale (3.298m). Intercalats entre les grans parets de roca hi ha els glaciars del Petit 
Vignemale (esquerra) i d’Oulettes (centre). I just al capdamunt del glaciar d’Oulettes hi trobem el mític 
corredor Couloir de Gaube, que, amb la seva peculiar forma d’”Y”, s’obre pas entre la Punta Chausenque 
(3.204m), el Pitón Carré (3.197m) i el propi Gran Vignemale o Pique Longue (3.298m). El Couloir de Gaube 
(600m, MD- IV, 4, 85º) és una de les vies de gel i neu més conegudes i prestigioses del Pirineu. Des del 
refugi, el sender de llarg recorregut GR-10 s’enfila pel costat oriental del circ i puja cap a l’Hourquette 
d’Ossoue i el refugi Bayssellance, el més alt del Pirineu (2.650m). Aquesta és una de les vies per ascendir 
als grans cims del massís: el Petit Vignemale (3.032m), el Gran Vignemale (3.298m), el Montferrat (3.219m),...

La tornada la realitzem desfent tot el camí que hem fet a l’anada. Ara el camí, en avançar tot fent baixada, 
es fa més ràpid. Necessitem aproximadament 2:30h per tornar a arribar a      Pont d’Espagne (5:20h - 
1.490m), punt d’inici i final d’aquesta magnífica excursió que ens ha dut fins a un dels llocs més màgics i 
excepcionals de la gran serralada pirinenca.

6

7

8

1



RUTESPIRINEUS

Llac de Gaube i circ d’Oulettes de Gaube

© 2013 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats
8

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.

Estació d’esquí de Cauterets

L’estació d’esquí de Cauterets disposa de dos dominis esquiables: el 
Cirque du Lys, amb 21 pistes i 3 zones de freestyle dirigit als aficionats 
de l’esquí alpí i l’snowboard, i Pont d’Espagne, dirigit a la pràctica d’esquí 
nòrdic, passejos amb raquetes o trineu. Els amants de la neu hi trobaran 
de tot!

Coordenades GPS: 42.8826707º -0.142698873º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Centre de visitants i Casa del Parc Nacional dels Pirineus de Cauterets

Al costat de l’estació de tren de Cauterets, hi trobem una de les Cases 
del Parc Nacional dels Pirineus, que posa a disposició dels visitants molta 
informació sobre el parc (flora, fauna, possibles senders i rutes d’alta 
muntanya,...) i ofereix durant tot l’any exposicions permanents i temporals 
relacionades amb la muntanya

Coordenades GPS: 42.89130998º -0.11410652º.


