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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Montardo (2.833m) i Montardo Petit (2.781m) 
per Cavallers
Ruta per pujar al Montardo des de la presa de 
Cavallers dormint al refugi Ventosa i Calvell

Caldes de Boí, Vall de Boí, Alta Ribagorça, Lleida

Dificultat     Alta (F)

Temps total efectiu     2:15h | 5:35h

Desnivell acumulat    +435m | +650m/-1.050m

Distància total     19 km

Punt de sortida / arribada     Presa de Cavallers

Població més propera     Caldes de Boí (Alta Ribagorça)

Ascensions
alta 

muntanya

Català
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EDITORIAL ALPINA. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1:25.000.
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INTRODUCCIÓ

Clàssica ascensió al Montardo des de la presa de Cavallers, a la Vall de Boí. La ruta, que transcorre 
íntegrament dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, es divideix en dues 
jornades. El primer dia es puja fins al bonic refugi Ventosa i Calvell, i el segon dia es realitza l’ascensió 
fins al cim del Montardo.

A la zona de Cavallers és possible fer nombroses rutes molt interessants amb ascensions a diferents 
“tresmils”. Potser per això aquesta zona atrau a nombrosos muntanyencs amants de cims com els 
Besiberris, la Punta Alta, el Comaloforno, el Montardo, la Creu de Colomers,... Es tracta d’una zona on hi ha 
desenes de llacs d’origen glacial que s’escampen per sota de la gran tutela dels pics. El Montardo és una 
de les grans muntanyes de la zona. El seu cim es converteix en un dels millors miradors de la Vall d’Aran, 
no tant per la seva altura, modesta en comparació a altres cims propers, sinó per la seva privilegiada 
situació.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

itinerari sentit de la rutapics realitzats inici / final

Conèixer una de les zones més boniques del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici.

Vorejar el gran embassament de Cavallers i pujar fins al refugi Ventosa i Calvell.

L’impressionant panoràmica dels massís de Besiberris i de la serra de Tumeneia.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

1r dia

       Aparcament embassament Cavallers 0:00h N 42.5847248º E 0.8550423º 1.730m

       Presa de Cavallers 0:05h N 42.5843508º E 0.8564460º 1.785m

       Planell de Riumalo 1:00h N 42.5995055º E 0.8581109º 1.850m

       Refugi Ventosa i Calvell 2:15h N 42.6053330º E 0.8773142º 2.220m

2n dia

       Refugi Ventosa i Calvell 0:00h N 42.6053330º E 0.8773142º 2.220m

       Creuament de camins 0:25h N 42.6141287º E 0.8821683º 2.310m

       Coret d’Oelhacrestada 1:10h N 42.6263221º E 0.8763863º 2.475m

       Coll oriental del Montardo 1:50h N 42.6317296º E 0.8790093º 2.730m

       Montardo 2:20h N 42.6333475º E 0.8753657º 2.883m

      Montardo Petit 2:30h N 42.6312876º E 0.8768892º 2.785m

       Aparcament embassament Cavallers 5:35h N 42.5847248º E 0.8550423º 1.730m
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COM ARRIBAR-HI EN COTXE

A prop del Pont de Suert, capital de la comarca de l’Alta Ribagorça, agafem la carretera L-500 cap a la 
Vall de Boí. Passem per Barruera i continuem en direcció a Caldes de Boí. Deixem enrera les desviacions 
d’Erill la Vall i de Boí, i continuem per la mateixa carretera cap al balneari de Caldes de Boí. Deixem 
el balneari a mà esquerra i seguim pujant per la carretera fins a l’aparcament de l’embassament de 
Cavallers, ben a prop de la presa.

RECORREGUT

RECORREGUT 1r DIA

Comencem la ruta a l’          aparcament de la presa de Cavallers (0:00h - 1.730m) on deixem els cotxes, just 
a costat de la presa. Aquest embassament va ser construït l’any 1960 i la seva presa té una alçada de 70m 
i fa 360m de llarg. L’embassament pertany al riu de la Noguera de Tor, afluent de la Noguera Ribagorçana, 
riu que creua tota la Vall de Boí. Estem en una de les entrades del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Pugem a la        presa (0:05h - 1.785m) per un camí que hi ha marcat o per la mateixa 
carretera per on hem vingut, que no és transitable més enllà del desviament de l’aparcament, on hi ha 
una barrera. Les vistes de l’embassament dominen aquesta primera part del recorregut. L’envoltem per 

MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 

· 1r dia: 2:15h des de la presa de Cavallers fins al refugi Ventosa i Calvell.

· 2n dia: 5:35h en total. 2:20h des del refugi fins al cim del Montardo (1:10h fins al Coret d’Oelhacrestada, 
0:40h des d’aquest punt fins al coll del Montardo i 0:30h des del coll fins al cim), 0:15h per pujar i baixar 
al Montardo Petit i 3:00h de descens fins a la presa de Cavallers (1:15h des del Montardo fins al refugi i 
1:45h des d’aquest fins a la presa).

DESNIVELL ACUMULAT: 

· 1r dia: +435m

· 2n dia: +650m/-1.050m

DISTÀNCIA TOTAL: 19 km

DIFICULTAT TÈCNICA: Alta (F). No hi ha cap dificultat destacable.

ÈPOCA: Tot l’any. Una clàssica per fer amb esquís a l’hivern.

MATERIAL: Grampons i piolet segons l’època de l’any.

CARTOGRAFIA: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Es tracta d’una ruta clàssica amb moltes possibilitats i que compta amb múltiples 
variants. La zona es troba força concorreguda durant tot l’any.
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SABIES QUE...

El Montardo, un dels cims més destacables 
del vessant aranès del Pirineu, és un pic 
fàcilment distingible des de lluny per la seva 
peculiar silueta?

       

NO ET PERDIS...

La bona cuina del refugi Ventosa i Calvell. Un 
refugi que forma part de la “Carros de Foc”, 
una ruta que enllaça els nou refugis guardats 
que hi ha al Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici.

la dreta tot seguint un camí força ample. Al cap d’uns 40min deixem l’embassament enrere i el camí 
comença a guanyar altitud.

Arribem al      Planell de Riumalo (1:00h - 1.850m), una plana creuada pel rierol de l’estany Negre tot 
formant molts meandres. Aquesta plana, també rep, pel seu extrem nord, les aigües provinents de l’estany 
Cloto. Al seu extrem sud-occidental podem veure el barranc de Malavesina. Aquest barranc és el punt de 
sortida del recorregut més clàssic per pujar al Besiberri Nord. Nosaltres seguim recte, hem de creuar tot 
el Planell de Riumalo. Al final del Planell de Riumalo, creuem un pont (1:15h - 1.880m) per travessar les 
aigües que baixen de l’estany Negre i comencem a pujar per les Llastres de la Morta, una zona rocosa 
de pedres grans, planes i llises. Estem al límit del Parc Nacional. A partir d’ara, tota la ruta transitarà per 
l’interior d’aquest magnífic parc.

Pugem per les Llastres de la Morta. El sender és molt evident, anem trobant fites de pedres i també pals 
de fusta pintats de groc. A la nostra dreta veiem un coll que ens portaria directament a l’estany Negre. 
Nosaltres no el seguim, hem d’anar-nos-en una mica cap a l’esquerra i seguir pujant en direcció N. Arribem, 
així, a un punt en que gaudim d’unes bones vistes de tot el que ens envolta. Veiem per primera vegada 
les Agulles de Travessani a davant nostre i se’ns obre al davant un petit pla amb la silueta minúscula del 
refugi Ventosa i Calvell a la llunyania. Si seguim endavant uns metres més, ens apareix a la nostra dreta i 
una mica enfonsat l’estany Negre (2:00h - 2.223m). El camí planeja una mica (zona coneguda com a Pas 
de l’Osso) i després ja arriba l’últim tram de pujada fins al refugi. Aquesta pujada té el seu encant; a mesura 
que anem pujant les vistes del nostre voltant són cada vegada més boniques: Agulles de Travessani, 
massís dels Besiberris, serra de Tumeneia, pics de Comalespada,...

Arribem al       refugi Ventosa i Calvell (2:15h - 2.220m). Es tracta d’un refugi guardat propietat del CEC i 
que disposa d’unes 70 places. El refugi d’hivern, annex al guardat, està obert només quan la part guardada 
no es troba en funcionament. Aquest segon espai disposa de 10 places. La situació d’aquest refugi de 
muntanya és incomparable, elevat a sobre de l’estany Negre, ens ofereix unes magnífiques vistes del seu 
entorn.
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RECORREGUT 2n DIA

Sortim del     refugi Ventosa i Calvell (0:00h - 2.220m) i desfem uns metres el camí que vam fer el 
dia anterior. Ràpidament prenem, en direcció NO, el sender que puja fins a l’estany Petit (0:05h), just a 
sobre del refugi. Estem entrant en una zona lacustre molt bonica que ens acompanyarà fins als peus del 
Montardo. Voregem aquest petit llac, el deixem enrere a la nostra esquerra i trobem de seguida l’estany 
de Travessani (0:10h - 2.247m). Després de vorejar aquest estany per la dreta, pugem uns metres per 
travessar un petit coll. Aquesta pujada ens porta fins al següent llac, l’estany Clot (0:20h - 2.280m), molt 
més petit que l’anterior. Voregem aquest estany per l’esquerra i, després de pujar uns metres, arribem a 
una         cruïlla de camins (0:25h - 2.310m). 

Un pal ens indica que la ruta que surt cap a la dreta (en direcció NE) va cap al port de Caldes (2.572m), 
enllaçant amb la zona de Colomèrs. Mentre que la de l’esquerra (en direcció NO), va cap al Coret 
d’Oelhacrestada. Nosaltres prenem aquesta ruta (cap al Coret d’Oelhacrestada). Anem trobant petits llacs 
que fan que el camí sigui més agradable i que el lleuger desnivell que fem de pujada gairebé no es 
noti. Deixem enrere a la nostra dreta l’estany de Mangades (2.379m), tot rodejant-lo pel SO. Després de 
superar un altre collet, arribem a l’estany de Monges (0:55h - 2.418m).

Ben a prop de l’estany de Monges hi ha el     Coret d’Oelhacrestada (1:10h - 2.475m), coll fronterer 
entre la Ribagorça i la Vall d’Aran. Per l’altre costat d’aquest coll hi puja la ruta que ve del refugi de la 
Restanca (aquest coll comunica l’occidental vall de Valarties amb l’oriental capçalera de Caldes). A partir 
d’aquest punt comença la pujada més dura de tot el recorregut. Avancem, en direcció N, seguint la 
claríssima traça amb fites que puja fins al coll oriental del Montardo. Durant tota la pujada, tenim a la nostra 
esquerra el Montardo Petit. Arribem al         coll oriental del Montardo (1:50h - 2.730m) i el voregem, sense 
complicacions, pel vessant nord de la carena. Arribem al Còth deth Montardo (2.763m), just als peus del 
cim del Montardo. Pugem al cim pel camí que avança pel seu llom sudoriental. El pendent en aquest últim 
tram abans d’arribar al cim és considerable, però no presenta cap dificultat. Cada vegada les vistes són 
més i més impressionants. Finalment arribem al cim del        Montardo (2:20h - 2.883m).

La baixada es fa per la mateixa ruta. Hem de desfer tot el camí que hem fet. Un cop arribem altre cop al Còth 
deth Montardo, pugem al        Montardo Petit (2:30h - 2.785m). Aquest cim es pot pujar fàcilment pels dos 
costats de la cresta. És un pic que queda eclipsat pel seu germà gran, el Montardo, però que ens ofereix 
unes altres bones vistes de la zona, ara des d’una altra perspectiva. Baixem altra vegada pel coll oriental 
del Montardo i després baixem propers al Coret d’Oelhacrestada (2:55h - 2.475m): no cal arribar-hi del 
tot, podem baixar recte sense desviar-nos, en direcció a l’estany de Monges. Passem una altra vegada 
pels diferents llacs que formen aquesta cubeta glacial i arribem altre cop al refugi Ventosa i Calvell 
(3:50h - 2.220m). Ens falta fer només la baixada fins a Cavallers. Baixem fins al Planell del Riumalo (4:40h 
- 1.850m) i després voregem una altra vegada l’embassament de Cavallers fins arribar a         l’aparcament 
de la presa de Cavallers (5:35h - 1.730m). Així, tanquem aquesta ruta que ens ha portat fins al cim d’una 
de les muntanyes més conegudes i freqüentades d’aquest sector del Pirineu lleidetà.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Esglésies romàniques de la Vall de Boí

A la Vall de Boí hi trobem un conjunt de nou esglésies romàniques 
declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Gràcies a aquest 
important patrimoni arquitectònic, la Vall de Boí és avui una regió del 
Pirineu molt coneguda i visitada.

Coordenades GPS: N 42.5222336º E 0.8344224º

Estació d’esquí de Boí-Taüll

Pels amants de l’esquí, la Vall de Boí disposa de Boí-Taüll. Es tracta de 
l’estació d’esquí amb la cota esquiable més alta de Catalunya, a més de 
2.750m. S’hi accedeix pujant per la carretera que va del poble de Boí al 
poble de Taüll i seguint-la fins al final.

Coordenades GPS: N 42.4778358º E 0.8693729º

Balneari de Caldes de Boí

El complex termal de Caldes de Boí es troba a la capçalera de la Vall de 
Boí, enmig d’un marc natural incomparable. És un lloc ideal per passar 
uns dies de descans i de relax. Les seves aigües termals, provinents de 
fonts naturals, tenen propietats curatives. S’hi accedeix per la carretera 
LV-5000 des de Barruera.

Coordenades GPS: N 42.5615373º E 0.8410066º

Sant Nicolau. Entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes

El sender que puja per la vall del riu Sant Nicolau i passa per l’estany 
de la Llebreta és la porta d’entrada del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici des de Boí. S’hi accedeix pujant per la carretera 
LV-5000, deixant primer a mà esquerra Erill la Vall i després a mà dreta 
el desviament cap a Boí. Aproximadament 1 km més tard, ens desviem 
a la dreta per una estreta carretera fins a la barrera que ens impedeix 
continuar.

Coordenades GPS: N 42.5426952º E 0.8387321º

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.


