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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Pic de Peguera (2.983m) i 
pic de Monestero (2.877m)
Ruta circular per pujar al pic de Peguera i al pic 
de Monestero a Aigüestortes-Sant Maurici

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

Dificultat     Alta (F+)

Temps total efectiu    2:50h | 6:30h

Desnivell acumulat    +723m/-50m | +822m/-1.495m

Distància total     23 km

Punt de sortida / arribada     Prat de Pierró

Població més propera     Espot (Pallars Sobirà)
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INTRODUCCIÓ

Ruta circular que comença al pàrquing de Prat de Pierró del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, a prop d’Espot. El primer dia es puja fins al refugi Josep Maria Blanc. El segon dia, es fa 
l’ascensió al pic de Peguera i al pic de Monestero des del coll de Monestero, es baixa per la preciosa 
vall de Monestero cap a l’estany de Sant Maurici i es tanca la circular amb el descens des d’aquest 
estany fins al pàrquing de Prat de Pierró, tram conegut com la “Ruta de l’Isard”.

El pic de Peguera, situat al mig del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, és una de les 
grans muntanyes d’aquest parc i una de les més altes. Per pocs metres no es pot considerar un 3.000, però 
la seva situació, la seva esvelta figura i la part final de la seva ascensió, que exigeix algunes grimpades, el 
converteixen en un referent del Pirineu català. La pujada al pic de Monestero és una mica més fàcil, però 
les vistes que aquest segon pic ens ofereix de tot el Parc Nacional són també espectaculars.

itinerari sentit de la ruta inici / final

EDITORIAL ALPINA. Sant Maurici. Els Encantats. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Serie E-0.

1

2

3

4
5

6

7

8

pics realitzats

9



RUTESPIRINEUS

Pic de Peguera (2.983m) i pic de Monestero (2.877m)

© 2013 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats
3

Superar el tram final d’ascensió al pic de Peguera grimpant per entre les roques.

Gaudir, des del pic de Peguera, d’unes vistes immillorables del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Baixar per la preciosa vall de Monestero en direcció a l’estany de Sant Maurici.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

MÉS INFORMACIÓ

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

1r dia

       Pàrquing de Prat de Pierró 0:00h N 42.5846440º E 1.0473280º 1.645m

       Gir 180º petit embassament 0:47h N 42.5745858º E 1.0679157º 1.890m

       Estany de Lladres 1:40h N 42.5549842º E 1.0608889º 2.030m

       Refugi Josep Maria Blanc 2:50h N 42.5456133º E 1.0440326º 2.318m

2n dia

       Refugi Josep Maria Blanc 0:00h N 42.5456133º E 1.0440326º 2.318m

       Coll de Monestero 1:30h N 42.543520º E 1.0166900º 2.715m

       Pic de Peguera 2:05h N 42.5405290º E 1.0120680º 2.983m

       Pic de Monestero 3:05h N 42.5468520º E 1.0188530º 2.877m

       Estany de Monestero 4:40h N 42.5597935º E 1.0031126º 2.175m

      Estany de Sant Maurici 5:30h N 42.5817285º E 1.0097976º 1.912m

       Pàrquing de Prat de Pierró 6:30h N 42.5846440º E 1.0473280º 1.645m
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TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 

· 1r dia: 2:50h des del pàrquing de Prat de Pierró (1.645m) fins al refugi J.M.Blanc (2.330m).

· 2n dia: 6:30h en total. 1:30h des del refugi J.M.Blanc fins al coll de Monestero (2.715m), 1:10h per coronar 
el pic de Peguera (2.984m) i tornar al coll, 0:45h per coronar el pic de Monestero (2.877m) i tornar al coll, 
2:05h de descens des del coll fins a l’estany de Sant Maurici i 1:00h des d’aquest estany fins al pàrquing 
de Prat de Pierró.

DESNIVELL ACUMULAT: 

· 1r dia: +723m/-50m

· 2n dia: +822m/-1.495m

DISTÀNCIA TOTAL: 23 km

Datum Europeu 1950
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RECORREGUT

RECORREGUT 1r DIA

Comencem l’excursió al       pàrquing de Prat de Pierró (0:00h - 1.645m). Deixem el pàrquing enrere i 
pugem per la carretera asfaltada d’accés restringit que se’n va cap a l’estany de Sant Maurici. Aviat, agafem 
a mà esquerra una pista forestal que surt en direcció S-SE. La pista va guanyant alçada suaument i de 
manera constant, avancem per enmig d’un magnífic bosc. La pista passa pel costat d’un gran tub (0:40h) 
que transporta l’aigua que baixa cap a la central hidroelèctrica de Sant Maurici.

Avancem per aquesta pista. En breu, aquesta fa un       gir de 180º i ens porta fins a una bassa (0:47h). 

1

DIFICULTAT TÈCNICA: Alta (F+). Per pujar al pic de Peguera hem de fer un tram de grimpada per un corredor 
(I-II) que ens porta fins a l’aresta a on també arriba el camí que ve del coll de Peguera (situat a la vessant 
de Cabdella). Per arribar finalment al cim, recorrerem l’aresta per entre grans blocs sense grans dificultats.

ÈPOCA: De finals de primavera fins a la tardor si no volem trobar neu. A l’hivern l’ascensió al pic de Peguera 
es complica.

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

CARTOGRAFIA: Sant Maurici. Els Encantats. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Serie 
E-0. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: La ruta es pot realitzar indistintament en els dos sentits de la marxa. Recomanem, però, 
el sentit descrit en aquesta guia. D’aquesta manera el primer dia ens serveix d’aclimatació i podem dormir 
al refugi J.M.Blanc. El segon dia, podem pujar els dos pics, tenir vistes privilegiades de tot el Parc Nacional 
i gaudir de la baixada per la magnífica vall de Monestero.

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. Després d’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. En aquest 
pàrquing és obligatori estacionar els vehicles. Ens trobem davant d’una de les portes d’entrada al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; aquí hi ha un centre d’informació del parc.
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RECORREGUT 2n DIA

Sortim del        refugi Josep Maria Blanc (0:00h - 2.318m) i tornem a agafar la pista que vam deixar el dia 
anterior per accedir al refugi. Seguim aquesta pista durant uns minuts fins que s’acaba. Arribem a l’estany 
Negre de Peguera (0:10h - 2.355m). A partir d’aquí seguim el sender que hi ha ben marcat amb fites en 
direcció O, que ens porta, tot fent una forta pujada, fins a l’estany de la Coveta (0:25h). Continuem en 
direcció O pel sender ben marcat que es dirigeix   cap a l’estany de la Llastra (0:30h). Voregem aquest 
llac per la dreta i ens endinsem a la coma de Peguera, ara en suau pujada. Passem pel petit estany 
de Peguera i ens dirigim cap a l’ampli coll de Monestero, que ja s’intueix al fons. A la seva esquerra 
també hi reconeixem el pic de Peguera. Arribem a l’estany Gran de Peguera, el deixem enrere a mà 
esquerra i pugem pel sender que transcorre pel vessant S-SE del pic de Monestero. A mesura que anem 
pujant, la coma de Peguera es va obrint davant nostre i cada vegada podem veure més estanys. Es poden 
reconéixer molt bé els dos Tucs de Saburó (al S).

SABIES QUE...

Les muntanyes que hi ha per sobre de 
l’estany Negre de Peguera són anomenades 
popularment “la Cresta de l’Avió”? Això es 
deu al fet que un avió militar alemany s’hi va 
estavellar l’any 1943.

       

NO ET PERDIS...

La sortida del sol que il·lumina les aigües de 
l’estany Tort de Peguera, al refugi J.M. Blanc.

Voregem la bassa i deixem enrere, a mà dreta, un desviament que va cap al refugi Ernest Mallafré. 
Nosaltres continuem per la pista, que va pujant a poc a poc pel bosc. Al cap de poca estona deixem enrere 
a mà dreta una casa buida (1:05h), que, en cas de tempesta, ens podria protegir de la pluja. Una mica 
més amunt, la pista passa pel costat d’una altra casa. Aquesta està feta de fusta i està tancada. La deixem 
enrere a mà esquerra i continuem per la pista que fa un altre gir brusc de 180º. Arribem a un punt (1:12h 
- 2.075m) en el que la pista deixa de guanyar desnivell. És la primera vegada que gaudim de vistes de 
la vall de Peguera, la Pala d’Eixe (2.657m) i el Montanyó (2.779m). La pista baixa lleugerament en direcció 
a l’estany de Lladres i passa per un túnel curt (1:20h) que no requereix de frontals. Coincidim amb els 
taxis d’Espot, que ofereixen el servei de transport a dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Realitzen excursions en 4x4 a Amitges, la Ratera, l’estany Negre i l’estany Sant Maurici. 

Arribem a l’          estany de Lladres (1:40h - 2.030m). Aquest és un bonic racó per descansar una mica abans 
d’afrontar la forta pujada que ve a continuació: cal guanyar 300m de desnivell fins al refugi. Continuem 
avançant per la pista. A mesura que pugem no ens podem perdre les vistes de la vall de Peguera, l’estany 
de Lladres i l’estany Trescuro. Aquests petits llacs, bellíssims, estan envoltats de pins i de grans extensions 
de vegetació aquàtica. Arribem al Pletiu de Romes, la pujada forta ja s’ha acabat. A davant nostre, ja més 
a prop, hi tenim els pics del Montanyó, la cresta de l’Avió i el pic de la Mainera. Arribem a l’estany Tort de 
Peguera amb la seva petita presa. Per primera vegada veiem a la nostra dreta el refugi i, al fons, els pics 
que pujarem el segon dia.

Seguim per la pista uns metres més i aviat l’abandonem per agafar un sender que trobem a mà dreta i que 
ens porta fins al        refugi Josep Maria Blanc (2:50h - 2.318m). Aquest bonic refugi està situat enmig d’un 
entorn idíl·lic, en un entrant de terra de l’estany Tort de Peguera, pràcticament rodejat d’aigua per totes 
bandes (té 60 places guardades, cuina, dutxes amb aigua calenta i una part lliure amb 10 places per quan 
el refugi està tancat; és propietat del CEC).
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Arribem al          coll de Monestero (1:30h - 2.715m) sense complicacions seguint les fites i les marques que 
hem anat trobant des del refugi J.M.Blanc. Aquest coll dóna accés a la vall de Monestero per on baixarem 
després cap a l’estany de Sant Maurici. Abans atacarem des d’aquest coll el pic de Peguera, que ens queda 
al SO, i el pic de Monestero, al NE. L’itinerari fins al pic de Peguera augmenta una mica la seva dificultat. 
Hi ha diverses rutes per pujar a aquest pic. Nosaltres anirem a buscar el camí que arriba al pic des del 
coll de Peguera (a l’altre vessant) i corona des del S. Des del coll de Monestero avancem en direcció SO 
(sempre cap a l’esquerra del pic de Peguera) primer per un sender, que s’acaba diluint, i després seguint 
unes fites. Arribem a la base de les parets del pic i pugem per una zona de roques. Anem trobant fites que 
ens porten cap a unes grans lloses que ascendeixen en diagonal cap a l’esquerra. Pugem per aquestes 
lloses en direcció al SO. Després d’avançar per aquestes lloses, girem cap al NO i agafem una canal de 
bona roca de granit (I-II). Pugem per aquesta canal sense complicacions. Ens condueix fins a l’aresta del 
Peguera. En aquest punt coincidim amb la ruta que puja per l’altre vessant des del coll de Peguera. Un 
cop a l’aresta, progressem cap al N per grans blocs de granit, molt segurs tot i que alguns són una mica 
aeris. Destaca un primer bloc força gran que cal superar per la seva part més alta.

5
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Finalment arribem al        pic de Peguera (2:05h - 2.983m). El seu cim està format per dues grans pedres, 
ens envaeix la sensació de trobar-nos de ple a l’alta muntanya. Les vistes des del cim en totes direccions 
són espectaculars. Observem les zones lacustres de Monestero, de Peguera i de Cabdella, i també molts 
pics del Parc Nacional: el Gran Tuc de Colomers, el pic d’Amitges, el Montardo, els Encantats, el Subenuix, 
els Bessiberris,... Desfem el camí per l’aresta entre grans blocs de roca i anem a buscar un altre cop la 
canal i el coll de Monestero. Baixem per la canal sense problemes, observem l’estany Gelat al fons.

Aviat arribem altre cop al coll de Monestero (2:40h - 2.715m). Ara ascendirem el pic Monestero. Des 
d’aquest coll, seguim les fites que anem trobant en direcció NE. La pujada és còmoda i es fa ràpid, no és 
molt pronunciada ni tampoc massa aèria. L’itinerari puja amb certa tendència cap a la dreta, deixant el 
pic a la nostra esquerra. Quan arribem a l’aresta SE del pic de Monestero, passem a l’altre vessant de la 
muntanya (N), la de l’estany Amagat, i girem cap a l’esquerra, ara sí, per atacar directament el pic.

El       pic de Monestero (3:05h - 2.877m) ens ofereix unes vistes esplèndides del pic de Peguera, que 
ja hem fet. Després de gaudir de les vistes, baixem altre cop cap al coll de Monestero (2.715m - 3:25h). 
Comencem el descens cap a la vall de Monestero, en direcció NO. Primer baixem per la tartera de pedres, 
cada vegada més desgastades i petites. Al principi el pendent és considerable. A mesura que anem 
baixant el pendent se suavitza. Hem d’anar seguint les fites de pedres. Arribem al fons de la vall de 
Monestero (4:20h - 2.250m). Seguim baixant suaument travessant prats i zones humides, fins que arribem 
a        l’estany de Monestero (4:40h - 2.150m). Seguim baixant i arribem al bonic Prat de Monestero (4:55h). 
En 10min arribem als Fangassals de Monestero (5:05h), una zona de meandres amb passarel·les que ens 
permeten creuar còmodament el riu Monestero. Aquest és un lloc realment pintoresc. A partir d’aquí el 
camí s’endinsa en boscos de pi negre i avet.

Seguim avançant. A la nostra esquerra hi trobem el desviament cap a la vall de Subenuix (5:25h). 
Nosaltres seguim recte. Deixem enrere, a la nostra dreta, el refugi Ernest Mallafré (1.893m) (propietat 
de la FEEC, guardat amb 34 places i amb 28 places disponibles a la seva part lliure quan el refugi està 
tancat, té mantes, ràdio d’emergència, matalassos i estufa de llenya). Ja podem veure la presa i l’estany de 
Sant Maurici al fons. Seguim recte i arribem a una de les preses de         l’estany de Sant Maurici (5:30h - 
1.912m). Passem per sobre. Aquest llac és el lloc predilecte dels turistes que pugen des d’Espot. A l’estiu 
sempre hi ha molta gent. Aquest magnífic estany dóna nom, en part, al Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, l’únic parc nacional que hi ha a Catalunya. El parc va ser creat l’any 1955 i està 
dividit en dues grans zones. D’una banda trobem el sector d’Aigüestortes, al que tenim accés des de la Vall 
de Boí, a la comarca de l’Alta Ribagorça. D’altra banda trobem el sector d’Espot, al Pallars Sobirà, conegut 
pel nom d’aquest llac emblemàtic: Sant Maurici. Aquests dos sectors estan separats pel Portarró d’Espot, 
un coll de muntanya a 2.427m d’altitud que separa la vall del riu Sant Nicolau de la vall del riu Escrita.

Un cop travessada la presa, seguim el camí que ens porta fins a l’altra banda del llac, on hi ha un monument 
i on es concentra la major afluència de turistes. Pel camí observem l’esvelta silueta d’una mítica muntanya 
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Torre dels Moros i ponts d’Espot

A la part alta de la població d’Espot, s’hi troba l’antiga Torre dels Moros, 
una construcció militar dels segles XII-XIII de caràcter defensiu. Espot, 
travessada pel riu Escrita, té dos bonics ponts romànics, el “Pont de la 
Capella” al nucli urbà i el “Pont de la Torrassa”, a prop de la presa de la 
Torrassa.

Coordenades GPS: N 42.5747185º E 1.0856847º

Passem per un divertit pont, just a sota de la presa de l’estany de Sant Maurici. A l’altra banda de l’estany 
de Sant Maurici, agafem de baixada el GR11, cap a       l’aparcament de Prat de Pierró (6:30h - 1.645m). 
El camí creua en més d’una ocasió la carretera asfaltada que ve del pàrquing i puja fins a Sant Maurici. 
Actualment aquesta carretera és d’ús exclusiu pels taxi-jeeps. El tram entre l’accés al parc a Prat de Pierró 
i el llac de Sant Maurici, es coneix com la Ruta de l’Isard. Es tracta d’un recorregut amè, d’aproximadament 
1h de caminada, i que travessa frondosos boscos d’avet, boscos mixtos caducifolis i boscos de pi. Acabem, 
així, aquesta magnífica ruta de dos dies per una de les zones més boniques dels Pirineus.

LA LLEGENDA DELS ENCANTATS 

La llegenda diu que fa molts i molts anys dos germans van sortir a caçar. De camí cap 

al bosc van passar per l’ermita que hi ha al costat del llac, on molta gent havia anat a 

resar per demanar a Sant Maurici que plogués. Els dos caçadors van començar a riure’s 

d’aquella gent i a burlar-se de l’ermita i del sant. Llavors va aparèixer un gran cérvol i els 

caçadors el van començar a perseguir, però l’animal va enfilar-se a una roca i de sobte 

va desaparèixer sense deixar cap rastre. Quan els dos caçadors van arribar al lloc on 

havia desaparegut el cérvol, els va caure un llamp que els va convertir en dos grans 

blocs de pedra, dues muntanyes. Si us hi fixeu bé, encara avui s’hi poden endevinar les 

siluetes dels dos caçadors...

1

dels Pirineus: Els Encantats (2.747m). Veiem els seus dos cims, el Gran Encantat (2.748m) i el Petit Encantat 
(2.738m), separats per una bretxa.
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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.

Pantà de la Torrassa a la Guingueta d’Àneu

Bonic embassament situat a la Guingueta d’Àneu. Està envoltat de 
camins aptes per a fer-hi recorreguts amb bicicleta, senderisme, 
excursions a cavall,... Hi trobem també instal·lacions per a la pràctica 
d’esports nàutics, d’aventura i d’aigües tranquil·les. Aquest embassament 
és famós per les seves truites que són abundants i d’una gran qualitat.

Coordenades GPS: N 42.5759209º E 1.1416334º

Estació d’esquí Gran Pallars Espot Esquí

L’estació d’Espot Esquí forma part del domini Gran Pallars, juntament 
amb Port-Ainé i Tavascan. És una estació familiar ideal per aquells que 
fugen de les massificacions.

Coordenades GPS: N 42.5644799º E 1.0942548º

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

Ecomuseu i pont medieval d’Esterri d’Àneu

A Esterri trobem un dels espais dels que consta l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu: la Casa Gassia. Es tracta d’una exposició que recull les eines que 
s’utilitzaven en els oficis tradicionals i que reflecteix com era, fa algunes 
dècades, la vida de la zona basada en la pràctica de l’agricultura i la 
ramaderia. Al centre de la població podem visitar també el bonic pont 
romànic que s’eleva a sobre de la Noguera Pallaresa.

Coordenades GPS: N 42.6280278º E 1.1234938º


