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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Maladeta Oriental (3.308m) i 
pic Abadías (3.271m) per la Renclusa
Maladeta pel coll de la Rimaia i pujada al pic 
Abadías per la carena que els uneix

Benasc, Vall de Benasc, La Ribagorça, Osca

Dificultat     Alta (PD)

Temps total efectiu     2:40h  |  5:45h

Desnivell acumulat    +960m  |  +625m/-1.550m

Distància total     12,5 km

Punt de sortida / arribada     La Besurta

Població més propera     Benasc (La Ribagorça)
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itinerari sentit de la rutapics realitzats inici / final

EDITORIAL ALPINA. Aneto - Maladeta. Valles de Benasque y Barravés. 1:25.000.
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INTRODUCCIÓ

Ascensió a una de les grans muntanyes del Pirineu, en un dels seus grans massissos per excel·lència. 
La ruta, que transcorre íntegrament a dins del Parc Natural Posets-Maladeta, es divideix en dues 
jornades. El primer dia se surt de la Besurta, es passa pel refugi de la Renclusa i s’arriba a l’alçada 
del Portillón Superior, on s’acampa. El dia següent, es puja al coll de la Rimaia pel seu corredor, es fa 
l’ascensió a la Maladeta Oriental i la travessa per la carena sud fins al pic Abadías. La tornada fins al 
Portillón es realitza per la glacera de l’Aneto.

La Maladeta fou considerada durant molt de temps la muntanya més alta de la serralada. Altament 
desitjada per això, no fou fins al 1816 que l’alemany Friedrich Parrot i el prestigiós guia local Pierre Barrau 
aconseguiren coronar el seu cim. Anys després, es va saber que l’Aneto era el punt culminant dels Pirineus. 
La Maladeta dóna nom al massís, que constitueix el nucli de muntanyes més rellevant de la cadena 
pirinenca.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Realitzar una ascensió emblemàtica al massís de l’Aneto.

Pujar per l’espectacular corredor de la Rimaia.

Completar la ruta arribant al pic Abadías per la vistosa cresta sud de la Maladeta.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

1r dia

       La Besurta 0:00h N 42.6786692º E 0.6499208º 1.920m

       Refugi de la Renclusa 0:40h N 42.6693728º E 0.6503812º 2.140m

       Zona d’acampada 2.40h N 42.6544055º E 0.6426897º 2.850m

2n dia

       Zona d’acampada 0:00h N 42.6544055º E 0.6426897º 2.850m

       Coll de la Rimaia 1:20h N 42.6468058º E 0.6388464º 3.232m

       Maladeta Oriental 1:30h N 42.6464032º E 0.6403829º 3.308m

       Pic Abadías 2:40h N 42.6432494º E 0.6384801º 3.271m

       Portillón Superior 4:00h N 42.6545190º E 0.6468176º 2.890m

       La Besurta 5:45h N 42.6786692º E 0.6499208º 1.920m
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COM ARRIBAR-HI EN COTXE

A Castilló de Sos agafem la carretera A-139 cap a Benasc. Creuem Benasc i seguim avançant per la 
carretera en direcció N remuntant la vall del riu Éssera. A prop del final de la vall, on acaba aquesta 
carretera, hi ha un desviament a mà dreta. Agafem aquesta pista asfaltada i ens dirigim cap a l’Hospital de 
Benasc i, més amunt, a la Besurta. Durant els mesos centrals de l’estiu, no es permet accedir en cotxe fins 
a la Besurta. Cal deixar, doncs, el vehicle estacionat en algun dels aparcaments habilitats que hi ha abans 
d’arribar a l’Hospital de Benasc, a uns 5 km. de la Besurta. Un sistema d’autobusos, que surten força sovint, 
fa el trajecte fins a la Besurta (recomanem consultar el període exacte de tancament de la carretera).

MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 

· 1r dia: 2:40h des de la Besurta fins a la zona on s’acampa prop del Portillón Superior.

· 2n dia: 5:45h en total. 1:30h fins la Maladeta, 1:10h de la Maladeta al pic Abadías i 3:05h des del pic 
Abadías fins a la Besurta.

DESNIVELL ACUMULAT: 

· 1r dia: +960m

· 2n dia: +625m / -1.550m

DISTÀNCIA TOTAL: 12,5 km

DIFICULTAT TÈCNICA: Alta (PD). Les dificultats d’aquesta ruta es concentren en dos trams: el corredor de 
la Rimaia i la cresta sud de la Maladeta per anar fins al pic Abadías. El corredor de la Rimaia dóna accés 
al coll homònim amb inclinacions de fins a 45º-50º. En funció de l’època de l’any en que ens trobem, 
les condicions poden variar i, si la neu escasseja, apareixen ressalts de roca i pedres. A ple estiu podem 
trobar dificultats també per accedir al corredor, a causa de les dimensions de la rimaia. D’altra banda, 
el tram entre la Maladeta i el pic Abadías es realitza fent una travessa pel vessant oest, per sota de la 
carena, esquivant-ne, així, les grans dificultats. Té passos d’I i II, amb alguns trams exposats i aeris. Està 
senyalitzada amb fites que seguirem en tot moment, perquè si ens desvíem de la ruta proposada, la 
travessa es pot complicar. Del coll al cim del pic Abadías hi ha una grimpada final senzilla per l’aresta entre 
grans blocs.

ÈPOCA: Tot l’any.

MATERIAL: Piolet, grampons i casc. Al corredor de la Rimaia i durant el tram de cresta és recomanable dur 
un cordino i algunes assegurances (si anem amb algú amb poca experiència en aquest tipus de terrenys).

CARTOGRAFIA: Aneto - Maladeta. Valles de Benasque y Barravés. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: L’ascensió al pic Abadías permet completar una espectacular ruta circular al cor dels 
Pirineus. També evitem, així, el descens pel corredor de la Rimaia, que, en funció de les condiciones, pot 
presentar-se complicat i incòmode. Es pot realitzar la ruta seguint el mateix itinerari però sense acampar, 
passant la nit al refugi de la Renclusa. Aquesta opció és la millor en cas de no haver-hi neu a la zona 
propera al Portillón, la qual cosa ens dificultaria poder muntar la tenda.
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RECORREGUT

RECORREGUT 1r DIA

Pujant cap a la Besurta, darrere nostre (en direcció O), van apareixent les grans muntanyes del massís del 
Perdiguero. A         la Besurta (0:00h - 1.920m) s’inicia el recorregut que ens portarà fins al capdamunt de 
la Maladeta i de l’Abadías.

Sortim de la Besurta pel camí ben acondicionat que puja cap a la Renclusa. Passem per entre trams de 
bosc, prats i roques. Deixem enrere, a mà esquerra, el desviament cap a Aigualluts (0:10h). Nosaltres 
hem de pujar pel barranc de la Renclusa (S). A mesura que anem pujant pel sender, anem adquirint una 
millor perspectiva de tota la vall que deixem enrere. La Besurta ens queda cada vegada més lluny i el Tuc 
de Salbaguardia i el pic de la Mina (al N) es fan cada vegada més imponents a darrere nostre. En aquest 
primer tram de ruta, el sender està ben conservat i es reconeix fàcilment.

Arribem al        refugi de la Renclusa (0:40h - 2.140m) sense complicacions. Es tracta d’un refugi guardat 
situat en un dels llocs més emblemàtics dels Pirineus. És propietat de la Federació Aragonesa de 
Muntanyisme i del Centre Excursionista de Catalunya (92 places, obert tot l’any, telèfon: 974 34 46 46). A 
davant del refugi hi ha una zona habilitada per acampar tot l’any entre les 20h i les 8h. Deixem el refugi 
enrere i seguim el camí que coincideix, durant aquest primer tram, amb la ruta més habitual d’ascens a 
l’Aneto. Al cap de pocs minuts arribem a l’enorme caos de roques que cal anar superant fins ben aprop 
del Portillón Superior. En aquest tram el camí es perd i es transforma en mil possibles senders. Pugem per 
entre els blocs de roca, de vegades ajudant-nos amb les mans. El camí es va perdent i recuperant, i les 
fites ens en marquen més o menys l’avenç. Pugem sempre en direcció sud, paral·lelament a la cresta dels 
Portillons, que ens queda a l’esquerra. Depenent de l’època de l’any en què realitzem la ruta, trobarem 
neu a menor o major altitud. La presència de neu, ens ajudarà a progressar més fàcilment i a no haver de 
sortejar constantment els blocs de granit que fan que el camí sigui una mica incòmode.

Anem pujant progressivament fins a trobar a mà esquerra el desviament del Portillón Superior (2:35h 
- 2.800m). Fins aquest punt, la ruta de pujada és exactament la mateixa que la de l’Aneto. Però ara 
nosaltres seguim rectes (en direcció S) per acampar una mica més amunt. Només uns metres després 
del desviament, ja es fa visible davant nostre tota la cresta entre la Maladeta i el pic d’Alba.         Acampem 
(2:40h - 2.850m aprox.) en una zona plana que hi ha a la dreta del camí de pujada cap a la glacera de la 
Maladeta i el corredor de la Rimaia. En tot el Parc Natural Posets-Maladeta és possible acampar per sobre 
dels 2.000m. En cas de realitzar la ruta en ple estiu o amb poca neu, pot ser complicat trobar una zona 
plana propera al Portillón on poder muntar la tenda. En aquest cas, es recomana passar la nit al refugi de la 
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Renclusa. Acampar als peus de la Maladeta ens facilitarà, al dia següent, el ràpid accés al coll de la Rimaia, 
que ens queda molt aprop. 

RECORREGUT 2n DIA

Des de la         zona d’acampada prop del Portillón Superior (0:00h - 2.850m) pugem en direcció S per la 
glacera de la Maladeta cap a la base del coll de la Rimaia. En tot moment veiem el nostre objectiu. Arribem 
a la base del corredor de la Rimaia (0:50h) on ens preparem per fer la progressió pel corredor. La pujada 
al coll de la Rimaia no presenta cap dificultat especial si hi ha neu (45º-50º d’inclinació màxima). A l’estiu i 
a la tardor però, quan la rimaia (fissura entre la roca i la neu) s’obra, pot ser complicat superar-la i ascendir 
pel corredor. El pendent del corredor és fort i, depenent de les condicions de la neu i de si hi trobem trams 
mixtos, aquest serà més o menys difícil. Si no és després d’alguna nevada, gairebé sempre hi trobarem 
traça i petjades perquè es tracta d’un lloc molt concorregut.

A dalt de tot del corredor es troba el         coll de la Rimaia (1:20h - 3.232m). Des d’aquest coll, podem veure 
tot el vessant sud de la carena Maladeta-Alba amb l’estany de Cregüenya en primer terme. A la nostra 
esquerra, clarament a pocs minuts, tenim el cim de la Maladeta Oriental. Pugem al cim pel vessant sud de 
la carena, entre blocs de roca.

Arribem al cim de la      Maladeta Oriental (1:30h - 3.308m). Des d’aquest punt gaudim d’unes vistes 
esplèndides dels seus veïns, el Maldito i l’Aneto, i de l’extensió blanca de la glacera de l’Aneto. El cim és 
petit i està composat per grans blocs de roca. Baixem del cim en direcció S per un terreny ample i amb 
poca inclinació. Seguim algunes fites sempre fent travessa pel vessant O de la cresta, esquivem, així, les 
grans dificultats que aquesta presenta pel capdamunt. A mesura que avancem augmenta una mica la 
dificultat. A poc a poc ens anem acostant al coll que hi ha abans del pic Abadías, punt més baix de la carena 
entre la Maladeta i l’Abadías. Per arribar a aquest coll, hem de fer un flanqueig en baixada. Desgrimpem 
uns metres tot fent alguns passos d’I i II una mica aeris i exposats cap al vessant de Cregüenya però fàcils 
de resoldre. Després del flanqueig, pugem uns metres i arribem al coll que hi ha abans de l’Abadías 

SABIES QUE...

Al Forat d’Aigualluts l’aigua del desglaç 
de les glaceres de l’Aneto, Barrancs i 
Tempestats desapareix terra endins? No va 
ser fins l’any 1931 que es va demostrar que 
aquestes aigües reapareixen, després de 
recórrer 3,6 km per coves subterrànies, i a 
uns 1.658m d’altitud, als Uelhs deth Joeu, a 
la vall d’Aran.

       

NO ET PERDIS...

Les impressionants vistes que tenim de la 
glacera i del pic de l’Aneto, dels pics Malditos 
i del llac de Cregüenya des de la Maladeta i 
des del pic Abadías.
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(2:30h). Des del coll pugem inicialment per la mateixa aresta. Després avancem en tendència a l’esquerra 
pel vessant E, progressant entre blocs de roca fins al cim.

Arribem al cim del        pic Abadías (2:40h - 3.271m), al que també es pot pujar pel coll Maldito. Des del cim 
podem veure una part del recorregut que hem fet des de la Maladeta. Baixem del pic Abadías desfent 
el camí per on hem vingut i tornem al coll abans del pic Abadías (3:00h). Des d’aquest coll baixem en 
direcció E cap a la glacera de l’Aneto. Sempre amb tendència a l’esquerra (NE) per sota de la cresta dels 
Portillons, ja que hem d’enllaçar amb la ruta que puja del Portillón Superior a l’Aneto. Un cop enllacem 
amb el camí de la ruta clàssica a l’Aneto, superem una lleugera pujada i arribem al freqüentat          Portillón 
Superior (4:00h - 2.890m).

Baixem una mica en direcció NO i reprenem el camí de pujada a la Maladeta durant uns metres. Ens 
desviem una mica d’aquest camí per anar a recollir tot el material d’acampada (sacs, tendes, estoretes,...) 
que ens va permetre passar la nit als peus de la Maladeta. Des de la zona d’acampada, baixem tot desfent 
el camí que el dia anterior hem fet de pujada. La baixada és cansada però aviat perdem desnivell. Passem 
una altra vegada pel refugi de la Renclusa (5:00h - 2.140m). Per un camí més còmode baixem des del 
refugi altre cop a         la Besurta (5:45h - 1.920m), punt d’inici de la ruta.

6
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LA LLEGENDA DE LA MALADETA

Aquest poema ens explica la història del gegant Còrdehèr (Cor de ferro), que 

està enamorat de la bella Blancaflor, una pastora amb la que es vol casar. 

Blancaflor, però, que no estima a Còrdeher, prefereix que la faci presonera que 

no pas casar-s’hi. Un dia arriba al Palau de la Maladeta, on viu Còrdehèr, un pobre 

demanant caritat. El gegant enlloc d’ajudar-lo el llença amb els gossos, però 

Blancaflor, tot i essent presonera, aconsegueix ajudar-lo a escapar. Com a càstig, 

el pobre, que en realitat era Nostre Senyor, envia un diluvi de foc i neu sobre la 

Maladeta, i allibera així a Blancaflor. 

Mn. Josèp Condò Sambeat (Montcorbau 1867 - Bossòst 1919)

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Balneari Banys de Benasc

Balneari amb una gran tradició històrica situat en un lloc privilegiat a 
1.720m d’altura. És el balneari situat a més altitud d’Espanya. Les vistes 
sobre la vall de Benasc i el riu Éssera són esplèndides. S’hi arriba des de 
Benasc per la A-139, al cap d’uns 10 km.

Coordenades GPS: N 42.6615771º E 0.5849987º

1
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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.

Forau d’Aigualluts

Excursió clàssica i senzilla a la capçalera del riu Éssera a la vall de 
Benasc. Observació del bonic fenomen càrstic del Forau d’Aigualluts als 
peus de l’Aneto. Una mica més amunt, trobem la meravellosa cascada 
que baixa del Pla d’Aigualluts. S’hi arriba caminant des de la Besurta en 
aprox. 1h.

Coordenades GPS: N 42.6679516º E 0.6657653º

Estació d’esquí Llanos del Hospital i Hotel SPA Hospital de Benasc

Enmig de la natura, a la part alta de la vall de Benasc, trobem aquesta 
estació d’esquí nòrdic. Aquí els esquiadors poden practicar les dues 
modalitats d’esquí de fons, el clàssic i el patinador, i també descansar a 
l’Hotel Hospital de Benasc.

Coordenades GPS: N 42.6840349º E 0.6115955º

Plan de Senarta

Es tracta d’una zona plana envoltada de prats i boscos, situada per sobre 
de l’embassament de Paso Nuevo. D’aquí surt la pista que s’endinsa a 
la vall de Vallibierna i arriba fins al refugi de Pescadors. Hi ha una àrea 
habilitada per a l’acampada. És un lloc perfecte per descansar i per tenir 
com a base per a realitzar excursions per aquesta zona.

Coordenades GPS: N 42.6411158º E 0.5652683º


