
Soriguera, Vall de Siarb, Pallars Sobirà, Lleida, 
Catalunya, Espanya

Agradable passejada familiar sense cap dificultat 
que ens descobreix el cor del massís de l’Orri al 
Parc Natural de l’Alt Pirineu

L’estany de Davall a les Comes de Rubió
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Baixa

2:00h

4,2 km

125m

1.961m

2.086m

Refugi Comes de Rubió

Rubió

Ruta patrocinada per l’Hotel Restaurant 
Les Brases de Sort, al cor del Pallars Sobirà.

Avinguda Generalitat, 27, s/n, 25560 Sort (Pallars Sobirà)
info@hotelbrases.com - 973 621 071
www.hotelbrases.com



Sistema de coordenades geogràques. Datum WGS84.

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

 Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Refugi Comes de Rubió 0:00h 1.961m 42.406970º 1.242297º

Planell dels Fangassos 0:10h 1.970m 42.409254º 1.240171º

Trencall dreta 0:35h 2.072m 42.412132º 1.231961º

Estanyet de Davall 1:00h 2.060m 42.414821º 1.232299º

Roca Senyada 1:30h 2.068m 42.411421º 1.245350º

Coll de Rubió 1:40h 2.019m 42.407517º 1.245668º

Refugi Comes de Rubió 2:00h 1.961m 42.406970º 1.242297º

0 500m
N

“Parque Natural del Alto Pirineo. 1:50.000” propietat de la Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:00h en total: 0:45h des del refugi de les Comes de Rubió fins 
al trencall a la Coma de l’Orri, 0:15h des d’aquest punt fins a l’estanyet de Davall; 0:40h des de l’estanyet de 
Davall fins al coll de Rubió, 0:20h des d’aquest punt fins al refugi de les Comes de Rubió.

DESNIVELL ACUMULAT: 125m

DIFICULTAT: Baixa.

ÈPOCA: Finals de primavera, estiu i tardor. La pista d’accés amb vehicle privat des de Rubió fins al refugi 
de Comes de Rubió està oberta els mesos de bon temps (veure apartat “Com arribar-hi”). Durant l’hivern, 
si hi ha neu, es recomana l’ús de raquetes.

MATERIAL: Recomanem portar binocles i una guia il·lustrada de la fauna i la flora local.

CARTOGRAFIA: · Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: L’itinerari es pot fer en ambdós sentits de la marxa.

 INTRODUCCIÓ

Recorregut circular de 4,2 km i 125m de desnivell ideal per fer amb els més petits de la família. Des del 
refugi de les Comes de Rubió visitem les Comes de Rubió i l’estany de Davall. Sortim del refugi i pugem 
fins al planell dels Fangassos, ja a la capçalera de la vall, visitem l’estanyet de Davall i continuem per 
la solana fins a un trencall que ens apropa al coll de Rubió. Des d’aquest punt baixem per pista fins al 
planell dels Fangassos i retornem al refugi de les Comes de Rubió.

El massís de l’Orri està situat al sector sud del Parc Natural de l’Alt Pirineu, en un veritable laberint muntanyós 
amb grans extensions forestals que s’estén entre Sort (Pallars Sobirà) i Castellbó (Alt Urgell). Les Comes 
de Rubió és com es coneix una de les seves valls més llargues i boniques. En aquesta passejada podem 
descobrir la capçalera d’aquesta vall, esquitxada de boscos de pi negre i amb un caprici inesperat: el 
discret estanyet de Davall. Un indret per perdre’s i gaudir al màxim de la natura!

El riu de les Comes de Rubió als voltants del refugi.

Els aromàtics boscos de pi negre, refugis d’aus com el gall fer.

El singular estanyet de Davall

Les vistes a la Torreta de l’Orri, cota màxima del massís de l’Orri.

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

3
© 2020 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

L’estany de Davall a les Comes de Rubió

RUTESPIRINEUS



 RECORREGUT

Comencem aquesta ruta al davant del refugi Comes de Rubió (0:00h - 1.961m), construït als anys 30 del 
segle passat per allotjar als picadors i llenyataires que feinejaven als boscos de les Comes de Rubió i que 
transportaven els troncs fins a Sort pel que s’anomenava “la carretera”, una pista-camí que encara existeix i 
que des del refugi de Comes de Rubió envolta i davalla el massís de l’Orri fins a la capital del Pallars Sobirà. 

Ens dirigim cap al N seguint una pista que remunta el rierol de la vall. De seguida arribem al 
Planell dels Fangassos (0:10h - 1.970m) un pla mig reblert i sovint enfangat. La pista se’n va cap a la 

dreta i és per allà per on vindrem a la tornada. Ara nosaltres ens desviem hacia la izquierda (NO) seguint un 
rastre de camí senyalitzat amb marques de pintura grogues. Passem entre prats i l’omnipresent bosc de pi 
negre, molt a prop d’un dels rierols estacionaris que baixen de dalt de la coma. 

Sovint veiem algun pi majestuós, ja mort, que ens parla de la dura vida de l’estatge subalpí, on ens trobem. 
Deixem enrere un trencall (0:35h - 2.072m), que puja a l’esquerra cap a una carena que connecta amb 
la veïna Coma de l’Orri. Nosaltres continuem a la dreta (NO) i aviat ens trobem amb un replà on es troba 

l’estanyet de Davall (1:00h - 2.060m), tan reblert de sediments que té aparença de bassa més que no 
pas d’estany. Si estem fent la ruta a primera hora del matí o al vespre podem buscar un bon amagatall -cal 
dur roba amb colors discrets i estar en silenci total- i potser tindrem la sort de veure algun animal salvatge 
apropant-se a l’estany a desassedegar-se, com per exemple un cabirol, una daina, un isard o una guineu. Cal 
saber que l’os bru ha estat observat precisament als voltants d’aquest estany!

Seguim ara per la solana de la capçalera de la vall, en un agradable tram que gairebé manté cota fins que 
arribem a la Roca Senyada (1:30h - 2.068m), on trobem la pista que puja cap a la Portella i la Torreta de 
l’Orri. Enlloc de baixar per aquest vial nosaltres ho farem per un corriol que fa drecera i es dirigeix cap al S, 
directament, fins a enllaçar amb la mateixa pista una mica més avall. De seguida arribem al coll de Rubió 
(1:40h - 2.019m), cruïlla de camins on es troba el Roc del Músic, amb una placa commemorativa. Aquest 
indret és conegut perquè temps enrere es diu que aquí s’hi trobaven les “bruixes” per celebrar els seus 
aquelarres. Continuem per la pista cap a la dreta (NO), baixant suaument fins que aterrem al refugi 
Comes de Rubió (2:00h - 1.961m), on acabem aquest bonic passeig de descoberta.

NO ET PERDIS...

Passar una estona al bosc de pi negre i escoltar el cant dels ocells: mallerengues petites, mallerengues 
emplomallades, trencapinyes, pinsans, bruels, reietons, picots garsers grossos o picots negres. Si hi 
anem aviat al matí, el concert de la natura està assegurat!
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 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Des de Sort prenem la carretera N-260 en direcció a la Seu d’Urgell, enfilant el port del Cantó  i deixant a 
la dreta el poble de Vilamur i, més endavant, el trencall a Soriguera i Llagunes. Poc menys de 2 km abans 
d’arribar al capdamunt del port ens trobem amb el nucli de Rubió. pista cap a l’esquerra pista hacia la 
izquierda amb indicacions de refugi de les Comes de Rubió.

Des de la Seu d’Urgell agafem la carretera N-260 en direcció a Sort. Pugem tot el port del Cantó i 
entrem al Pallars Sobirà. Al cap d’uns 2 km després d’haver superat el port, trobem el nucli de Rubió. Des 
d’aquí surt un pista cap a l’esquerra amb indicacions del refugi de les Comes de Rubió.

Atenció!: la pista des de Rubió fins al refugi només és transitable en vehicle des de l’1 de maig fins al 15 de 
novembre i sempre que no hi hagi neu ni gel. Segons la normativa de Circulació Motoritzada de Muntanya 
amb neu i gel està prohibit circular-hi (sancions de fins a 3.000 euros si s’incompleix la normativa).

 COM ARRIBAR-HI EN TRANSPORT PÚBLIC

Podem arribar a Rubió amb transport públic des de Rubió con transporte público desde Sort o des de la 
Seu d’Urgell amb el servei d’autobús a la demanda Passem el Cantó. Més informació, horaris i reserves 
a Risort Bus. Un cop a Rubió hem d’anar caminant fins al refugio de las Comes de Rubió, en una pujada 
de 1:00-1:30h que transcorre per un paisatge preciós, amb l’avetosa de les Comes de Rubió a l’altra riba.

SABIES QUE...

L’estanyet de Davall és una petita relíquia de l’època glacial? Si bé avui en dia l’estany és més aviat una 
bassa on abeura la fauna salvatge i el bestiar, durant la darrera glaciació era una cubeta de sobre-ex-
cavació originada pel pes del gel, de dimensions petites i molt poca profunditat, però prou consistent 
com per alimentar una glacera que davallava tota la vall i, segurament, arribava fins a l’actual poblet de 
Rubió. Una glacera que, donada la latitud més meridional, hem d’imaginar molt poc desenvolupada en 
comparació amb les que hi havia més al nord.
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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. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. 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.

 QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Nucli de Malmercat

Molt a prop de Tornafort hi trobem el nucli de Malmercat, on hi destaquen 
les runes del seu antic castell i l’església parroquial de Sant Andreu, d’estil 
romànic. D’aquest bonic temple podem destacar el seu campanar doble i 
les vistes que tenim des de l’indret panoràmic on va ser construïda. Hi ha una 
llegenda que ens parla d’un cavaller de Malmercat que va aconseguir matar 
un drac que atemoria tota la comarca.

Coordenades GPS: 42.3699210º 1.1221290º

Despoblat de Santa Creu de Llagunes

Al capdamunt d’un turó elevat que domina tota la vall de Siarb es troben 
les restes d’un recinte medieval fortificat, bastit al damunt d’un primer 
assentament humà datat al voltant de l’any 1500 aC. Després de diverses 
excavacions i d’una curosa restauració, avui s’hi poden observar els murs 
dels diversos habitatges, el que queda de la muralla d’un metre d’amplada, 
la base d’una torre circular i una petita església d’absis semicircular. El 
despoblat es troba al costat de la carretera N-260, entre els pobles de 
Llagunes i Rubió, concretament entre el km 263 i 264.

Coordenades GPS: 42.3741366º 1.2035128º

Activitats aquàtiques al riu Noguera Pallaresa

Sort i el riu Noguera Pallaresa han esdevingut durant els darrers anys tot un 
referent mundial per a la pràctica dels esports d’aventura; i molt especialment 
pel que fa al caiac en aigües braves, el ràfting i el barranquisme. A Sort i a la 
resta de pobles de la vall del riu Noguera Pallaresa hi trobareu una àmplia 
oferta d’empreses que ofereixen aquestes activitats.

Coordenades GPS: 42.409109º 1.130185º
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!
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