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INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. Néouvielle. Vallée d’Aure. PN des Pyrénées. 1748ET. 1:25.000.
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RUTESPIRINEUS

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Una ruta circular que avança de llac en llac, on les vistes ens sorprenen
contínuament: cada nova estampa és una meravellosa sorpresa.
La gran biodiversitat de la Reserva Natural de Néouvielle.
Les aigües cristal·lines del llac d’Aumar.

INTRODUCCIÓ
Excursió circular d’11,1 km de longitud a la Reserva Natural de Néouvielle. La ruta comença al pàrquing
del llac d’Orédon. Des del llac d’Orédon seguim un camí que puja fent llaçades fins als estanys de Les
Laquettes. Rodegem aquests estanys i continuem l’ascens per un sender ben fitat fins al llac d’Aubert.
Continuem la ruta cap al llac d’Aumar, que rodegem pel seu costat septentrional. En aquest tram el
camí no és evident i haurem de passar per entre les roques de la riba del llac per superar alguns punts.
Un cop arribem a l’extrem SE del llac d’Aumar, deixem el llac enrere i seguim un camí que avança pel
vessant de la muntanya en direcció SE fins arribar al coll d’Estoudou. Finalment fem la baixada cap al
llac d’Orédon, punt d’inici i final de la ruta, passant per l’interior d’un bosc frondós.
Aquest itinerari per la Reserva Natural de Néouvielle ens permet conèixer un dels espais naturals de
més bellesa de tots els Pirineus. L’aigua és la gran protagonista d’aquesta ruta circular per la Reserva
de Néouvielle, que, amb més de 80 llacs, està considerada una de les zones lacustres més rellevants
de tota la serralada pirinenca. Durant el recorregut vorejarem cinc dels principals llacs de la reserva: el
llac d’Orédon, els dos estanys de Les Laquettes, el llac d’Aubert i el llac d’Aumar. És precisament durant
el tram en que la ruta rodeja aquest últim llac, l’Aumar, quan gaudim d’una de les vistes més boniques
de tots els Pirineus: l’aigua cristal·lina del llac d’Aumar i el majestuós pic de Néouvielle (3.091m) al fons.
Però la Reserva Natural de Néouvielle no només és reconeguda pels seus llacs, sinó que també és un
paradís pels amants de la flora i la fauna. A Néouvielle hi ha boscos de pi negre amb exemplars de més
de 400 anys, més de 1.250 espècies de plantes vasculars (amb teixits conductors de l’aigua), 570 espècies
diferents d’algues i animals tan emblemàtics com la marmota, el gall fer, el trencapinyes, l’àliga daurada,
el voltor comú, l’aufrany, el milà reial, el trencalòs, l’almesquera (una espècie de talp), el tritó pirinenc o
l’isard (camussa). Tot un paradís pels amants de la naturalesa!

SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

L’any 1922 es va obrir al llac d’Orédon un
laboratori per estudiar la biodiversitat de
la zona? La riquesa natural d’aquest indret
és tan immensa que l’any 1936 es va crear
la Reserva Natural de Néouvielle, que
posteriorment fou integrada al Parc Nacional
dels Pirineus (l’any 1968).

El passeig pel llac d’Aumar. Aquest llac
natural d’origen glaciar està situat a 2.190m
d’altitud i té 25 ha de superfície. És un indret
ideal per descansar, relaxar-nos i deixar-nos
enlluernar per la bellesa dels Pirineus.
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Datum Europeu 1950

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Pàrquing llac d’Orédon

0:00h

1.857m

42.8277230º

0.1692970º

2

Cascada llac d’Orédon

0:15h

1.883m

42.8292200º

0.1642160º

3

Les Laquettes llac oriental

0:50h

2.080m

42.8339010º

0.1549700º

4

Les Laquettes llac occidental

1:10h

2.081m

42.8344830º

0.1482860º

5

Pàrquing llac d’Aubert

1:35h

2.152m

42.8406240º

0.1431210º

6

Llac d’Aumar

1:50h

2.188m

42.8442360º

0.1442690º

7

Capçalera llac d’Aumar

2:00h

2.189m

42.8459380º

0.1436320º

8

Extrem SE llac d’Aumar

2:40h

2.199m

42.8383130º

0.1563840º

9

Coll d’Estoudou

3:30h

2.215m

42.8273910º

0.1818000º

1

Pàrquing llac d’Orédon

4:15h

1.857m

42.8277230º

0.1692970º

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Hem d’agafar la carretera D-929 que puja cap a la Reserva Natural de Néouvielle des de la carretera que
uneix Bielsa i Saint-Lary-Soulan. Des de Bielsa, arribem a aquest trencall després de fer 24 km (primer
per la carretera espanyola A-138 fins al túnel de Bielsa i després de creuar el túnel per les carreteres
franceses D-173 i D-118, sempre en direcció Saint-Lary-Soulan). Des de Saint-Lary-Soulan, arribem a
aquest trencall després de fer 9 km per la mateixa carretera D-929 (sempre en direcció Bielsa - Espanya).
En aquest trencall hi ha diversos senyals que ens indiquen la desviació cap a la reserva: “Reserve Naturelle
de Néouvielle”, “Lac de Cap de Long”, “Lac d’Orédon”. Seguim aquestes indicacions i ens enfilem cap a
la reserva per una carretera estreta. Després de 6 km deixem enrere a la dreta la desviació cap al llac de
l’Oule, nosaltres seguim per la D-929 en direcció a “Orédon” i “Cap de Long”. La carretera es fa encara
més estreta. Després de fer vàries llaçades arribem al trencall del llac d’Orédon. Aquí deixem la D-929,
que continua cap a l’esquerra amunt cap a “Cap de Long”, i agafem la D-177, que baixa cap a la dreta en
direcció a “Orédon”. Arribem al pàrquing del llac d’Orédon després d’1 km. El pàrquing del llac d’Orédon
és de pagament, però acostuma a haver-hi espai per estacionar els vehicles al marge de la carretera
abans d’entrar al pàrquing. Si volem començar la ruta des del llac d’Aubert (veure apartat “Observacions”),
hi podem arribar continuant per la mateixa carretera D-177 (a 5,4 km del llac d’Orédon).

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:15h en total: 1:35h des del llac d’Orédon fins al llac d’Aubert,
0:15h des del pàrquing del llac d’Aubert fins al llac d’Aumar, 0:50h per rodejar el llac d’Aumar i arribar al
seu extrem SE, 0:50h des d’aquest punt fins al coll d’Estoudou i 0:45h per baixar des d’aquest coll fins al
llac d’Orédon.
DESNIVELL ACUMULAT: 515m
DISTÀNCIA TOTAL: 11,1 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Notable. La longitud de la ruta i el desnivell a superar correspondrien al grau de
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dificultat que a Rutes Pirineus classifiquem com a “Mitjana” (<14km de longitud, <600m de desnivell). Ara
bé, classifiquem aquesta ruta de senderisme en el grau “Notable” perquè inclou algun tram on el camí es
perd i cal avançar per entre grans blocs de roca, i és necessari que ens ajudem amb les mans en algun
pas puntual. En qualsevol cas, en cap moment cal superar trams aeris. Els trams que remarquem i on cal
prestar més atenció són la volta al llac d’Aumar pel seu marge NE i la baixada des del coll d’Estoudou fins
al llac d’Orédon.
ÈPOCA: Primavera, estiu i tardor.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA: Néouvielle. Vallée d’Aure. PN des Pyrénées. 1748ET. 1:25.000. IGN.
OBSERVACIONS: La ruta es pot fer en ambdós sentits de la marxa. Així mateix, és possible iniciar i finalitzar
la circular des del pàrquing del llac d’Aubert, punt de pas 5 de la nostra ruta (a l’estiu, de 9:30h a 18:00h,
només es pot accedir al llac d’Aubert amb els autobusos de la reserva, que surten des del pàrquing del
llac d’Orédon; durant la resta de l’any i a l’estiu si hi arribem abans de les 9:30h, l’accés al llac d’Aubert
està obert als vehicles particulars). Recomanem, però, fer la ruta tal i com aquí està descrita: la pujada de
llac en llac és suau, progressiva i ens va descobrint nous paisatge contínuament. Més informació sobre el
servei d’autobusos de la reserva a l’oficina del Parc Nacional dels Pirineus de Saint-Lary-Soulan (tel.: +33
(0)5 62 39 40 91, email: contact@pyrenees-parcnational.fr). Si volem escurçar la ruta i evitar el tram més
complicat (el llac d’Aumar pel seu marge NE), un cop arribem al llac d’Aumar, punt 6 de la nostra ruta,
podem optar per anar cap a la dreta i rodejar el llac pel seu costat SO, seguint el sender GR-10 en direcció
al coll d’Estoudou: el camí avança per la riba del llac, deixa enrere una casa-refugi del parc, passa pel
costat de la carretera que uneix el llac d’Orédon i el llac d’Aubert i finalment arriba a l’extrem SE del llac,
punt de pas 8 de la nostra ruta.

RECORREGUT
El punt d’inici de la ruta és el 1 pàrquing del llac d’Orédon (0:00h - 1.857m). Si estacionem el vehicle al
tram de carretera que hi ha abans d’arribar al pàrquing, caldrà seguir uns metres per la carretera, que va
rodejant el llac, fins arribar al pàrquing. A costat del pàrquing hi ha un centre d’informació de la Reserva
Natural de Néouvielle, lavabos, una zona on es pot fer bivac i diversos panells amb informació del llac
d’Orédon i dels diversos camins i senders de la reserva. També hi ha, uns 100m abans d’arribar al pàrquing
(al S), un bar, restaurant i hostal anomenat Chalet Refuge du Lac (tel.: +33 (0)6 23 05 72 60), que està obert
durant tot l’estiu.
Comencem el recorregut agafant un camí que surt de l’extrem N de la zona de pàrquing i que rodeja el
llac d’Orédon, que tenim a la nostra esquerra. El llac d’Orédon és un llac d’origen natural que fou ampliat
amb la construcció d’una presa (1884) amb l’objectiu de regular l’abastament d’aigua al departament de
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Gers i produir energia hidroelèctrica. Si mirem cap a l’esquerra, en direcció O, podem observar també la
presa del llac de Cap de Long (2.160m), la més espectacular de la reserva, amb 100m d’alçada, que en
el seu moment fou construïda amb la mateixa finalitat. També podem observar, a l’esquerra de la presa,
amunt, el Grand Pic o Cylindre d’Estaragne (2.995m) i els pics d’Estaragne (3.009m). I a la dreta de la presa,
el pic d’Hèche Castet (2.568m).
El camí va girant a poc a poc cap a l’esquerra agafant una clara direcció O. Ens endinsem en un bonic bosc
de pi negre. Aviat arribem a una 2 cascada (1.883m – 0:15h) del torrent que baixa des dels estanys de
Les Laquettes cap al llac d’Orédon. A partir d’aquest punt el camí comença a fer llaçades enfilant-se pel
vessant de la muntanya. El terreny és pedregós. Ens trobem en un dels trams més exigents de tota la ruta:
en els propers 1,4 km guanyarem més de 200m de desnivell. El camí és evident, però en algun punt pot
semblar que es divideix, nosaltres hem de seguir sempre el camí que puja amunt tot fent llaçades, i sense
allunyar-nos massa del torrent d’aigua. Arribem a un punt on ens trobem a la dreta la carretera que va del
llac d’Orédon al llac d’Aubert. La deixem enrere a la dreta i seguim un senyal de color groc (“Lac d’Aubert”)
que ens indica el camí.
Arribem a un petit coll i la pujada s’acaba. A mà esquerra, en direcció O, s’obre la vall de Les Laquettes.
Seguim avançant en aquesta direcció i arribem al 3 llac oriental de Les Laquettes (0:50h - 2.080m),
la primera massa d’aigua d’aquesta zona pantanosa. Endavant a l’esquerra, a mitja distància, veiem el
pic d’Hèche Castet (2.568m). I des d’aquest pic, veiem la llarga cresta de Laquettes que arriba fins a
l’espectacular piràmide triangular del pic de Ramougn (3.011m), un pic proper al pic de Néouvielle (3.091m),
que no veiem perquè queda just a darrere. Rodegem l’estany per la dreta, deixant-lo sempre a la nostra
esquerra. El camí avança en tot moment per la riba d’aquest estany. Aviat arribem a la llengua de terra
que separa les dues masses d’aigua principals de Les Laquettes. Ens trobem en un prat petit i tranquil des
d’on podem admirar la gran varietat d’arbres, plantes i flors que hi ha a la Reserva Natural de Néouvielle.
Seguim remuntant la vall i topem amb el 4 llac occidental de Les Laquettes (1:10h - 2.081m). Avancem
en direcció NO tot rodejant el llac per la dreta. En algun punt el camí s’allunya una mica de l’estany i guanya
altura per tal de superar més fàcilment les roques que hi ha a la riba. Més endavant el camí recupera la riba
del llac i finalment arribem al seu extrem.
Veiem ja la presa del llac d’Aubert a davant, fins on hem de pujar ara. Agafem el camí que s’enfila cap al
llac d’Aubert i que està marcat amb fites de pedres. Superem el desnivell sense dificultats i arribem just als
peus de la presa. En aquest punt, un cop a la base de la paret, girem a la dreta i seguim el camí que primer
la rodeja i després puja uns metres fins que assoleix el nivell del llac. Rodegem el bonic llac d’Aubert
pel seu marge oriental i després de 120m arribem al 5 pàrquing del llac d’Aubert (1:35h - 2.152m). A
l’esquerra, en direcció O, hi tenim l’espectacular pic de Romougn (3.011m), el pic de Néouvielle (3.091m), a
la seva dreta la cresta d’Espade i, a continuació, i ja en clara direcció NO, el coll de l’Hourquette d’Aubert,
que separa la zona del llac d’Aubert de la zona del llac Nère, que està situat a l’altra banda de la muntanya.
A la dreta de l’Hourquette d’Aubert veiem el pic de Madaméte (2.661m) i, a continuació, ja en direcció N,
el coll de la Madaméte, punt de pas del sender de llarg recorregut GR-10. Hi ha alguns panells que ens
ajuden a identificar les muntanyes de l’entorn.
D’ON VE EL NOM DE NÉOUVIELLE?
El nom de Néouvielle ve de l’occità nèu vielha, que significa “neu vella”: nèu significa neu
i vielha significa vella, antiga. Néouvielle deu el seu nom al caràcter perpetu de les neus
de l’antic glaciar que hi havia. No obstant, des de fa anys el glaciar ja no té activitat i s’ha
convertit en una simple gelera.
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Ens dirigim a l’extrem N del pàrquing del llac d’Aubert i agafem el camí que surt en direcció N tot fent una
lleugera pujada. Aviat creuem un rierol. És el torrent que baixa des del llac d’Aumar fins al llac d’Aubert.
Seguim guanyant altura a poc a poc i arribem a un trencall on hi ha un senyal indicador. Endavant cap a
l’esquerra hi ha el camí que s’enfila cap a l’Hourquette d’Aubert i endavant cap a la dreta hi ha el camí que
va cap al llac d’Aumar, el coll de Madaméte i el coll d’Estoudou. Nosaltres hem d’agafar el camí de la dreta,
cap al llac d’Aumar. Continuem, doncs, per aquest camí i després de 200m arribem al tranquil 6 llac
d’Aumar (1:50h - 2.188m), un llac d’origen glaciar que té una superfície de 25 ha. En aquest punt, just a la
riba del llac, ens trobem un altre senyal indicador. Nosaltres hem d’anar cap a l’esquerra, en direcció N:
primer hem d’anar fins a la capçalera del llac i després rodejar-lo per la riba oposada a la que ens trobem
ara. El camí que surt cap a la dreta ens portaria directament fins a l’extrem SE del llac d’Aumar rodejant
el llac pel seu marge SO (és una bona alternativa si no volem passar pel marge NE, que requereix passar
per alguns punts sense camí i per entre grans roques; no obstant, el recorregut pel marge NE –el que
nosaltres us proposem- és d’una bellesa extraordinària, l’esforç val molt la pena!).
Avancem, doncs, en direcció N, amb el llac d’Aumar a la nostra dreta, i després de fer uns 300m arribem
a la 7 capçalera del llac d’Aumar (2:00h - 2.189m). En aquest punt ens separem del camí (GR-10) que
segueix muntanya amunt (N) cap al coll de Madaméte. Nosaltres hem de rodejar tot el llac pel seu marge
NE fins a l’altre extrem. Creuem un rierol i comencem a donar la volta al llac. Avancem per un sender
que presenta alguns trams difosos. En alguns punts caldrà que ens ajudem amb les mans, avancem per
la riba del llac per entre grans blocs de roca. Durant aquest tram de recorregut gaudim d’unes vistes
meravelloses, les aigües cristal·lines del llac d’Aumar en primer terme i el massís de Néouvielle al fons: la
piràmide del pic de Romougn (3.011m), el pic de Néouvielle (3.091m), la cresta d’Espade,... Aquest és un
indret d’una bellesa excepcional. Seguim avançant i veiem la carretera que uneix el llac d’Orédon i el llac
d’Aubert a l’altre marge del riu. Just abans d’arribar a l’extrem del llac deixem enrere a mà esquerra un
camí que s’enfila pel vessant de la muntanya. Aquest sender puja fins al coll d’Aumar i després baixa per
l’altre vessant de la muntanya cap el llac de l’Ile i el llac de l’Ours. Nosaltres seguim per la vora del llac
d’Aumar.
El camí gira cap a la dreta i arribem a 8 l’extrem SE del llac d’Aumar (2:40h – 2.199m). En aquest punt
nosaltres hem de seguir el camí que s’enfila cap a la nostra esquerra, en direcció SE, fins a un petit collet
herbós (deixant el llac d’Aumar just a la nostra esquena). Des d’aquest punt i fins al coll d’Estoudou anirem
veient les marques vermelles i blanques del sender de llarg recorregut GR-10. Després de superar el petit
collet herbós, el camí avança pel costat d’un rierol i creua alguns prats on hi ha àrees vallades pel bestiar.
A continuació avancem pel capdamunt d’una llengua de terra. Arribem a un punt on se’ns obren a mà
dreta les vistes del llac d’Orédon, que ens queda a sota, i de les muntanyes que el rodegen pel S i per l’O:
el pic de Bugatet (2.875m), el pic Méchant (2.946m), el Cylindre d’Estaragne (2.995m) i els pics d’Estaragne
(3.009m). També podem veure la carretera que puja cap al llac de Cap de Long. Seguim avançant i creuem
un torrent d’aigua. Deixem enrere la llengua per la que avançàvem i passem pròpiament al vessant de
la muntanya. El camí és estret però evident. Creuem diversos torrents que baixen cap al llac d’Orédon.
Arribem a un punt des del que ja podem veure, cap avall i a la dreta, la zona de pàrquing i el llac d’Orédon
en tota la seva magnitud. Continuem avançant i ens trobem una bifurcació. Nosaltres hem de seguir el
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camí de l’esquerra. Una placa de color groc que hi ha en un arbre ens indica el camí.
Finalment arribem al 9 coll d’Estoudou (3:30h – 2.215m), punt de pas del sender de llarg recorregut
GR-10 i que permet comunicar la zona dels llacs d’Orédon, Aubert i Aumar amb el llac de l’Oule, que
queda a l’altre vessant de la muntanya. Uns 20m abans del canvi de vessant del coll, agafem un sender
clar i evident que surt cap a la nostra dreta, en direcció E. Un senyal de color groc ens indica el camí: “Lac
d’Orédon”. Avancem per aquest sender i aviat ens endinsem en un bosc espès. El camí comença a baixar
ràpidament tot fent llaçades. En algun punt cal superar algun tronc que ha caigut i alguna roca grossa. Per
entre les branques dels arbres, de tant en tant, podem veure les aigües color turquesa del llac d’Orédon al
fons de la vall. Finalment el descens s’acaba i el camí desemboca en una pista asfaltada. Girem a l’esquerra
en direcció al Chalet Refuge du Lac, que assolim després de fer uns 100m per aquesta pista. L’establiment
disposa de servei de bar i restaurant durant els mesos d’estiu. Per acabar la ruta, hem de baixar per unes
escales que hi ha just a la dreta de les places de pàrquing del Chalet Refuge du Lac. Aquestes escales ens
porten fins la carretera d’accés al pàrquing del llac d’Orédon, ja a nivell d’aigua. Girem a la dreta i fem els
200m que ens separen del 1 pàrquing del llac d’Orédon (4:15h - 1.857m), punt d’inici i final d’aquesta
preciosa circular per un dels espais naturals de més bellesa dels Pirineus.

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Casa del Parc Nacional dels Pirineus de Saint Lary
A la plaça de l’ajuntament de Saint Lary, a la Torre Hachan, hi trobem la
Casa del Parc Nacional dels Pirineus, que ofereix al visitant exposicions
permanents per descobrir la muntanya i el patrimoni de la vall d’Aure.
També funciona com a centre d’atenció al visitant.
Coordenades GPS: 42.8154021º 0.32101599º

La Casa de l’Ós (Maison de l’Ours)
A Saint Lary, museu dedicat a un dels seus símbols, l’ós, un dels animals
més romàntics de la fauna pirinenca. El museu ens el descobreix a través
d’una exposició i una pel·lícula de caràcter pedagògic i la presentació
d’un exemplar real, per donar-nos a conèixer la situació d’aquesta
espècie al Pirineu.
Coordenades GPS: 42.8149447º 0.3187923º

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.
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