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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt d’inici de l’etapa    

Punt final de l’etapa  

GR 11 - Etapa 19: Tavascan - Estaon
Flanquegem la vall de Cardós i superem 
la collada del Jou, punt per on entrem a la 
solitària i misteriosa vall d’Estaon

Vall de Cardós, Pallars Sobirà, Lleida, Catalunya, Espanya

                        Notable

                                           4:15h

                                  11,9 km

                                           +850m / -715m

                                   1.843m

                                  1.120m

                                               Tavascan 

                                            Estaon  
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Aquesta guia web i PDF ha estat publicada 
amb el suport del Programa Pirineus.
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Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina. 

itinerari sentit de la ruta inici / fi nal

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Tavascan   0:00h 1.120m 42.644108º 1.256875º

        Lleret 1:10h 1.380m 42.619927º 1.236016º

        Collada del Jou  2:30h 1.838m 42.614536º 1.220318º

        Bordes de Nibrós    3:10h 1.480m 42.615481º 1.210527º

        Estaon  4:15h 1.255m 42.587974º 1.210673º
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Sistema de coordenades geogràfi ques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

El bonic poble de muntanya d’Estaon, un excel·lent exemple d’arquitectura 

tradicional pallaresa.

Trepitjar camins històrics, amb murs de pedra seca i pedres travesseres, i trobar-nos 

antigues bordes.

INTRODUCCIÓ
Comencem la dinovena etapa de la travessa Transpirinenca a Tavascan. Des d’aquesta població 
fem un llarg flanqueig pel costat dret orogràfic de la vall de la Noguera de Cardós fins als nuclis 
d’Aineto i Lleret. En aquest punt enllacem amb l’històric camí ramader que supera la collada del 
Jou i baixa fins a la vall d’Estaon -també coneguda com a Vallat d’Estaon-. Finament recorrem 
aquesta vall pel costat del riu de Peracalç fins al poble d’Estaon.

Etapa de marcat caràcter pallarès durant la que caminem per la part alta de la vall de Cardós i per 
una de les seves valls secundàries, la vall d’Estaon. Les clàssiques bordes pirinenques segueixen 
sent les protagonistes d’aquesta etapa, que transcorre per un territori on l’activitat ramadera ha estat 
essencial durant segles. També enllacem dos pobles de muntanya preciosos, Tavascan i Estaon.         

MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:15h en total: 1:10h des de Tavascan fins a Lleret, 1:20h des de 
Lleret fins a la collada del Jou i 1:45h des d’aquest punt fins a Estaon.

DESNIVELL ACUMULAT: +850m / -715m

DIFICULTAT: Notable. La derivada de la longitud i el desnivell que cal superar. Aquesta etapa no presenta 
cap dificultat tècnica.

ÈPOCA: A l’hivern podem trobar neu a la collada del Jou.

CARTOGRAFIA: 
· Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

AIGUA: Durant l´itinerari trobem diversos punts on podem aprovisionar-nos sense problemes.

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA:   
· Refugi d”Estaon: refugi rural que disposa de 16 places (www.refugiestaon.com, refugiestaon@gmail.com, 
693 707 981 / 973 623 173).      

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: A Tavascan hi ha allotjaments, restaurants i una botiga de queviures. Al 
refugi d´Estaon també hi ha servei de bar i restaurant.
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La dinovena etapa de la travessa Transpirinenca comença al pintoresc poble de Tavascan (0:00h 
- 1.120m). Durant la primera meitat de l’etapa d’avui flanquejarem la vall del riu Noguera de Cardós 
pel seu costat dret orogràfic (O). Després d’admirar el preciós pont de pedra de Tavascan (segle XIII) 
comencem a caminar per un corriol que ens porta fins a Aineto. Creuem aquest petit nucli de cases 
i fem un parell de llaçades per una pista. Immediatament abandonem aquesta pista i continuem per 
un corriol. El camí guanya altitud ràpidament fins que assolim la cota dels 1.400m. A partir d’aquí 
continuem flanquejant la muntanya planers mentre gaudim de vistes precioses de la vall de Cardós.

Arribem al petit nucli de Lleret (1:10h - 1.380m). Just a l’entrada de Lleret, en una plaça, ens 
desviem cap a la dreta i agafem un camí que puja per la falda de la muntanya fent ziga-zagues. Els 
senyals blancs i vermells del GR 11 ens ajuden a identificar aquest camí. Abordem ara el tram més 
exigent de l’etapa: l’ascens a la collada del Jou. Fem un tram d’uns 2 km per una còmode pista de 
terra i un últim tram per corriol. Finalment assolim la collada del Jou (2:30h - 1.838m).

Després de gaudir de les vistes i recuperar forces, comencem un descens abrupte i en fort pendent 
cap al fons de la vall d’Estaon. Aquesta vall -també coneguda com a Vallat d’Estaon- està articulada 
pel riu de Peracalç i és subsidiària de la vall de Cardós. Passem per la borda de Vidal i la borda de 
Masover i finament arribem a les  bordes de Nibrós (3:10h - 1.480m), situades ja al fons de la vall.

RECORREGUT

SENYALITZACIÓ SOBRE EL TERRENY I RECORREGUT: El GR 11 és un sender de llarg recorregut subjecte 
a petites modificacions per adaptar-se als canvis que es produeixen al territori, especialment en les zones 
urbanes i les seves àrees més properes. L’itinerari del GR 11 presenta molts trencalls, bifurcacions, canvis 
de camí i tipus de via diferents: corriols, pistes i trams de carretera asfaltada. La descripció del recorregut 
que presentem en aquesta guia enumera i explica tots els punts de pas i elements del recorregut que 
considerem rellevants per a poder realitzar la travessa, però no inclou un inventari exhaustiu de tots els 
trencalls i canvis de camí que hi ha. Sobre el terreny caldrà que estem atents als senyals blancs i vermells 
del GR 11 i els seguim en tot moment. També recomanem utilitzar la cartografia que ja inclou aquesta guia 
o els mapes cartogràfics que indiquem; o bé utilitzar els tracks GPS que també us oferim.

EDICIÓ DELS CONTINGUTS:  Desembre de 2015.
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A partir d’aquí comencem el suau i agradable descens pel costat del riu de Peracalç. Caminem per una 
pista de terra i passem per la borda de Gori i la borda de Calatxo. Abans d’arribar a la carretera asfaltada 
que puja a Estaon, agafem un corriol (dreta) que s’enfila pel vessant de la muntanya fins a Estaon 
(4:15h - 1.255m). 

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. 

 LES BORDES DEL PIRINEU

 Les bordes del Pirineu eren construccions rurals -normalment de dues plantes, murs de pedra 

i sostre de pissarra- que construïen els ramaders en zones de pastura per tancar-hi el bestiar, 

guardar-hi les eines o passar-hi la nit. El despoblament dels Pirineus durant les últimes dècades 

i els canvis tecnològics que hi ha hagut en l’activitat ramadera han fet que moltes bordes 

quedessin abandonades. Amb l’aparició i el creixement del turisme rural, algunes bordes han 

estat rehabilitades i adaptades per al seu ús com a allotjament rural. 
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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!


