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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud mínima     

Altitud màxima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Estany de Baciver des del pla de Beret
Descobrim el preciós estany d’origen glacial de 
Baciver, entre la Val d’Aran i el Pallars Sobirà

Salardú, Naut Aran, Val d’Aran, Lleida, Catalunya, 
Espanya

                        Mitjana

                                           2:05h

                                  5 km

                                           280m

                                  1.852m

                                   2.123m

                                                     Aparcament de l’Orri

                                               Salardú

CatalàCatalà

Famílies 
i nens

Llacs, rius 
i cascades
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Vall d’Aran 1:40.000. Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / fi nal

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Aparcament de l’Orri - pla de Beret 0:00h 1.862m 42.706503º 0.956531º

        Primer desviament 0:45h 1.991m 42.701140º 0.971267º

        Estany de Baciver de Baix 1:15h 2.117m 42.698364º 0.980029º

        Segon desviament 1:55h 1.920m 42.704158º 0.963704º

        Aparcament de l’Orri - pla de Beret 2:05h 1.862m 42.706503º 0.956531º
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Sistema de coordenades geogràfi ques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Admirar el paisatge d’alta muntanya del circ de Baciver, d’origen glacial.

Conèixer la flora i la fauna del massís de Marimanya.

INTRODUCCIÓ
Ruta semicircular de 5 km de longitud que ressegueix el riu Malo fins a l’estany de Baciver de Baix, 
situat al circ glacial de Baciver, al massís de Marimanya. El recorregut comença al pla de Beret, al 
costat de l’estació d’esquí de Baqueira-Beret, a la divisòria d’aigües entre la conca atlàntica i la 
mediterrània. L’itinerari ressegueix el curs del riu Malo, a la capçalera de la conca del Garona, i puja 
per una petita vall entre prats d’alta muntanya i boscos subalpins fins a l’estany d’origen glacial de 
Baciver. Fem la tornada per una zona de mulladius i bosc, abans d’unir-nos amb l’itinerari de pujada. 
L’itinerari no està senyalitzat, però és evident. És una ruta força curta i fàcil, ideal per descobrir en 
família paisatges d’alta muntanya meravellosos.

Aquest itinerari ens permet conèixer l’entorn del pla de Beret i el sensacional circ de Baciver, al límit de 
la Val d’Aran amb el Pallars Sobirà, al naixement del Garona, el curs d’aigua més important de l’Aran. El 
recorregut comença al pla de Beret i ressegueix el riu Malo aigües amunt pel fons de vall fins arribar al bonic 
estany de Baciver de Baix. De tornada, variem una mica el recorregut, conformant una ruta semicircular.

SABIES QUE...

Tradicionalment s’han adjudicat tres possibles punts de naixement al riu Garona? Històricament 
els aranesos han considerat que el naixement del Garona es troba al pla de Beret, a l’Uelh deth 
Garona, a 1.870m d’altitud. Una segona teoria és la que situa el seu naixement al Forau d’Aiguallut, 
als peus del vessant nord del massís de la Maladeta, on l’aigua del desgel s’escola i transcorre sub-
terràniament durant 4 km fins a ressorgir als Uelhs deth Joeu, prop de l’Artiga de Lin, ja al vessant 
aranès. I la tercera hipòtesi, actualment la més acceptada, és la que considera que el riu Garona 
neix al circ de Saboredo, a la capçalera de la vall de Ruda, a 2.600m d’altitud.

NO ET PERDIS...

Visitar el santuari de Montgarri, situat molt a prop del pla de Beret, aigües avall del riu Noguera 
Pallaresa i al límit de la Vall d’Aran amb el Pallars Sobirà. El santuari està format per l’església, la 
rectoria i diversos edificis annexos que formaven part de l’antic hospital i on actualment hi ha el 
refugi de Montgarri.
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Comencem l’itinerari a l’aparcament de l’Orri, al pla de Beret (0:00h - 1.862m). Sortim de l’aparcament 
en direcció E per una pista, travessem un telecadira i ens dirigim cap a un restaurant de les instal·lacions 
de l’estació d’esquí de Baqueira-Beret. Deixem la pista just quan tomba per anar a travessar el riu i nosaltres 
continuem recte pel costat del restaurant. Anem a buscar un corriol, amb la muntanya de Baqueira que 
s’alça a la nostra dreta. El corriol puja per un vessant pedregós cobert d’herba on aflora la roca calcària i 
es dirigeix cap a unes bosquines de pi negre i un petit planell herbós. Continuem per un tram de camí 
força planer entapissat d’herba i ens dirigim cap al llit del riu. 

Fem un curt tram a tocar del riu i aviat enfilem amunt per una pista molt marcada que avança entre 
bosquines esclarissades fins al primer desviament (0:45h - 1.991m). Deixem el camí de l’esquerra, que 
és per on tornarem després, i continuem cap a la dreta, apropant-nos de nou al riu. Passem per un vessant 
cobert pel matollar i continuem amunt en direcció SE, tot deixant enrere a la nostra dreta un petit estanyol. 
Guanyem altura admirant les imponents canals d’Escornacrabes, que s’alcen a l’altra banda del riu i que, 
a l’hivern, quan queden cobertes de neu, són tot un repte pels esquiadors més experts. 

RECORREGUT

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem a Baqueira per la carretera C-28 des de Vielha o des d’Esterri d’Àneu (en aquest cas passant 
pel port de la Bonaigua). Un cop al poble, agafem el trencall en direcció a Beret. Pugem per la carretera 
C-142B, amb forces revolts, passem diverses urbanitzacions i arribem al pla de Beret (8 km des de 
Baqueira), on hi ha un dels aparcaments de l’estació d’esquí de Baqueira-Beret. Agafem a mà dreta el 
trencall cap a l’aparcament de l’Orri i seguim la carretera fins aquest espai, punt d’inici de la ruta.

MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:05h en total: 1:15h des de l’aparcament de l’Orri fins a l’estany 
de Baciver de Baix i 0:50h per tornar al pla de Beret.

DESNIVELL ACUMULAT: 280m

DIFICULTAT: Mitjana. 

ÈPOCA: Tot l’any. A l’hivern la ruta fins a l’estany de Baciver és un excursió clàssica per iniciar-se a les 
raquetes de neu.

MATERIAL: A l’hivern, raquetes de neu i pals.

CARTOGRAFIA:

· Val d’Aran. 1:40.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: Es pot allargar l’itinerari visitant els estanys de Naut de Baciver.  
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Continuem aigües amunt pel fons de la vall, en paral·lel al curs d’aigua. Anem guanyant altura 
progressivament per entremig d’un bosc força esclarissat fins que arribem al desguàs de la presa i 
a l’estany de Baciver de Baix (1:15h - 2.117m), situat just a sota del Cap de Vaquèira (2.470m). 

Després d’una parada per descansar i contemplar l’estany i les espectaculars vistes cap al collet de 
Baciver i el circ glacial, emprenem la tornada. Voregem uns metres la riba de l’estany per l’esquerra i, tot 
seguit, anem girant progressivament cap al N i el NO, dirigint-nos cap a una zona d’aiguamolls. Travessem 
la zona d’aiguamolls evitant passar pel terreny més inundat i continuem pel camí, molt fressat, deixant 
enrere a la nostra dreta els mulladius. 

Baixem a través de petites bosquines de pi negre i més avall enllacem amb el camí d’anada. Desfem un 
tram del camí de pujada mentre contemplem l’espectacular sector d’Escornacrabes i, si mirem cap al N, 
les muntanyes araneses que limiten amb França. Continuem baixant entre pastures i clarianes de bosc i 
arribem a la petita esplanada, ja força a prop del pla de Beret, on agafem (dreta) el segon desviament 
(1:55h - 1.920m). Deixem el camí per on hem pujat abans i ara continuem recte. Davallem pel mig d’una 
petita vall amb bosc a banda i banda i, seguint rastres de camí, acabem enllaçant altre cop amb el camí 
de pujada, ja a tocar del restaurant. 

Només ens queda seguir la pista que ens porta fins al punt d’inici i final de l’excursió, a l’aparcament 
de l’Orri, al pla de Beret (2:05h - 1.862m).
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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?

Sant Andreu de Salardú

La preciosa església de Sant Andreu de Salardú presenta elements ar-
quitectònics romànics, gòtics i renaixentistes. Destaquen la portalada, on 
observem un sensacional arc amb arquivoltes, el campanar de planta 
octogonal i, a l’interior, la fabulosa talla del Crist de Salardú, una de les 
obres més representatives del romànic aranès.

Coordenades GPS: 42.707547º 0.901973º

Centre històric de Vielha

La ciutat de Vielha és la capital de la Val d’Aran i una de les poblacions 
més dinàmiques de tot el Pirineu. Vielha està situada just a la confluència 
dels rius Garona i Nere, al centre geogràfic de la vall. El nucli antic 
conserva edificis dels segles XVI i XVII i creix entorn de l’església de 
Sant Miquèu.

Coordenades GPS: 42.702744º 0.794914º

PyrenMuseu de Salardú

El PyrenMuseu està situat a les instal·lacions de l’antic refugi Rosta, 
a Salardú. El museu ens proposa un recorregut per la història de 
l’excursionisme, el pirineisme i l’alpinisme en una exposició en la 
que descobrim eines, fotografies, mapes cartogràfics, rutes o grans 
aventurers i personatges històrics.

Coordenades GPS: 42.706573º 0.901100º
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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 fi ables 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!


