Rutes
circulars

Rutes de mu ntanya, senderisme i e xcursions

Ascensions
alta
Cims de
muntanya
3000 m.

Català

Mont Valier (2.838m) i
pic de la Pala Clavera (2.721m)
Ruta circular al Mont Valier des del pont de Perosa
passant pel camí de la Llibertat i dormint al refugi
d’Estagnous
Alós d’Isil, Les Valls d’Àneu, Pallars Sobirà, Lleida
Dificultat

Alta (F)
5:20h | 5:45h

Temps total efectiu
Desnivell acumulat
Distància total

+1.600m/-830m | +880m/-1.650m

22,5 km

Punt de sortida / arribada
Població més propera

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat

Pont de Perosa

Alós d’Isil (Pallars Sobirà)
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. Aulus-les-Bains Mont Valier. TOP25 2048OT. 1:25.000.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Les singulars vistes que tenim del senyor del Couserans, el Mont Valier, des del
cim del pic de la Pala Clavera.
Gaudir, en dies clars d’estiu, de la preciosa posta de sol des del refugi d’Estagnous.

INTRODUCCIÓ
Llarga ruta circular amb inici al pàrquing del pont de Perosa, al vessant d’Alós d’Isil. Pujada per l’estany
i el coll de Clavera, realitzant tota la cresta fins al Mont Valier, i assolint també els cims del pic de la
Pala Clavera i el Petit Mont Valier. El segon dia, pujada al port de Barlonguèra per passar altre cop a la
Vall d’Aran i dirigir-nos cap al pont de Perosa seguint la vall de la Noguera Pallaresa.
El Mont Valier, amb la seva inconfusible silueta, és una muntanya reconeguda i prestigiosa. Gaudeix d’un
cim amb grans panoràmiques. La bonica pujada des de territori català transcorre entre el Parc Natural de
l’Alt Pirineu, a la comarca del Pallars Sobirà, i la Reserva Natural de Mont Valier, a França. Aquesta última
és una de les més antigues dels Pirineus. Es tracta d’una llarga ruta circular entre el Pallars, l’Aran i l’Arieja,
pujant el Mont Valier, però també el Petit Mont Valier i el pic de la Pala Clavera. És un itinerari difícil pel que
fa a orientació, ja que en alguns trams el camí es dilueix i no es troben fites.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Datum Europeu 1950

Punt de pas

Temps

Latitud

Longitud

Altura

1 Pàrquing del pont de Perosa

0:00h

N 42.7530813º

E 1.0853976º

1.475m

2 Barranc de Clavera

0:20h

N 42.7617775º

E 1.0704915º

1.560m

3 Estany de Clavera

2:05h

N 42.7788100º

E 1.0763872º

2.260m

4 Coll de la Pala Clavera

2:40h

N 42.7839632º

E 1.0744761º

2.522m

5 Pic de la Pala Clavera

3:05h

N 42.7878430º

E 1.0767464º

2.721m

6 Mont Valier

4:30h

N 42.7977076º

E 1.0859709º

2.838m

7 Refugi d’Estagnous

5:20h

N 42.7972503º

E 1.0725974º

2.246m

7 Refugi d’Estagnous

0:00h

N 42.7972503º

E 1.0725974º

2.246m

8 Port de Barlonguèra

1:50h

N 42.7900837º

E 1.0420198º

2.400m

9 Coll fronterer - Tres Comtes

3:15h

N 42.7822056º

E 1.0515505º

2.565m

1 Pàrquing del pont de Perosa

5:45h

N 42.7530813º

E 1.0853976º

1.475m

1r dia

2n dia
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MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES):
· 1r dia: 5:20h en total. 3:05h fins al pic de la Pala Clavera, 1:25h més fins al Mont Valier i 0:50h addicionals
per arribar al refugi.
· 2n dia: 5:45h en total. 1:50h fins al port de Barlonguèra i 3:55h des d’aquest punt fins al pont de Perosa.
DESNIVELL ACUMULAT:
· 1r dia: +1.600m / -830m
· 2n dia: 880m / -1.650m
DISTÀNCIA TOTAL: 22,5 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Alta (F). Cal realitzar petites i curtes grimpades (I-II) en baixar del pic de la Pala
Clavera i al pas de la Balma. En alguns trams el camí es dilueix i costa molt trobar les fites. Sobretot cal
parar molta atenció durant la pujada pel barranc de Clavera i després del port de Barlonguèra.
ÈPOCA: Estiu. Amb neu la cresta es complica.
MATERIAL: Cap específic.
CARTOGRAFIA: Aulus-les-Bains Mont Valier. TOP25 2048OT. 1:25.000. IGN.
OBSERVACIONS: Es tracta d’una llarga circular amb forts desnivells. La ruta que us descrivim a partir del
port de Barlonguèra cap a la Vall d’Aran és poc habitual i avança per un terreny dificultós i sense cap traça.
Per facilitar el descens desde el port de Barlonguèra, us recomanem prendre la direcció cap al passatge
de la Lègne i el coll de la Girette. Des d’aquest punt baixar cap a Montgarri i anar cap al pont de Perosa
seguint la vall de la Noguera Pallaresa per pista.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
A Esterri d’Àneu, prenem la carretera local C-147 que ens porta fins a la població d’Alós d’Isil. Aquest és
el poble més septentrional del municipi de l’Alt Àneu. Des d’Alós d’Isil la carretera segueix endinsant-se a
la vall seguint el curs del riu Noguera Pallaresa. Al cap d’uns 3,8 km arribem al refugi del Fornet, base de
l’antiga estació d’esquí de Bonabé. D’aquest punt en surt una pista en bon estat que al cap de 5 km ens
situarà al pont de Perosa (1.475m). Aquí, a mà dreta, hi ha una petita zona habilitada per deixar els vehicles.

RECORREGUT
RECORREGUT 1r DIA
Iniciem aquesta ruta de dos dies al 1 pàrquing del pont de Perosa (0:00h - 1.475m). Si seguíssim la
pista uns kms més arribaríem a Montgarri; un petit poble de muntanya actualment gairebé despoblat
al costat de la Noguera Pallaresa, on trobem el santuari de Montgarri i el refugi Amics de Montgarri.
Si seguíssim la pista encara una mica més, arribaríem al Pla de Beret, on se situa l’estació d’esquí de
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Baqueira Beret. Nosaltres agafem la pista que surt a la dreta del propi pont de Perosa. Hem de seguir les
marques vermelles i blanques del GR Transfronterer entre la Vall d’Aran i l’Arieja. La ruta que farem és
plena d’història. Es tracta del famós Camí de la Llibertat.

EL CAMÍ DE LA LLIBERTAT
Els camins que comuniquen l’Arieja i el Pallars Sobirà esdevingueren el testimoni
silenciós del pas de centenars d’europeus que, durant els anys de la Segona
Guerra Mundial (1939-1944), fugiren de la barbàrie nazi que assolava Europa. El
Govern de Catalunya vol retre homenatge a totes aquelles persones que fugiren
i a totes aquelles que les van ajudar i van fer possible que els ports pirinencs es
convertissin en muntanyes d’esperança i llibertat.

Guanyem alçada a poc a poc i passem pel costat de la cascada que baixa del barranc de la Tina (0:15h).
Abandonem la pista i girem bruscament a la dreta (en direcció N) per pujar ara pel barranc de Clavera
(0:20h). Arribem a una zona de pastures. Anem pujant pel sender que de vegades es dilueix. Així mateix,
les marques costen de reconéixer. Cal que anem pujant pel barranc sempre amb el rierol a mà esquerra.
Anem guanyant alçada per terreny herbós. Davant nostre, al N, en tot moment, podem veure dos cims: les
cotes 2.592m i 2.614m. A uns 1.700m d’altitud deixem a la nostra dreta el barranc de Clavera (una altre bona
opció per pujar a l’estany de Clavera) i seguim recte al N. La ruta és preciosa i solitària. Pugem pel barranc
de Cernalla, el pic de Cernalla (2.590m) queda al fons a la nostra esquerra. A uns 1.900-2.000m d’altitud
girem a l’E i pugem un collet (2.300m) que ens permet l’accés al 3 llac de Clavera (2:05h - 2.260m).
Per seguir cap al coll de la Pala Clavera (el nostre proper objectiu) no cal baixar al llac. Podem seguir
per la seva esquerra, sense perdre altura, cap a un petit pla anomenat Clot de Taullerri. Una mica més
amunt del Clot de Taullerri hem de girar al NO per pujar al coll de la Pala Clavera. No hem de continuar
més cap al N. Atenció! No confondre el coll de la Pala Clavera amb la bretxa de Clavera (està al N), molts
muntanyencs cometen aquest error.
Arribem al 4 coll de la Pala Clavera (2:40h - 2.522m) des d’on veiem el vessant francès (a l’O) amb
l’estany Long i el Tuc des Hèches al fons. Des d’aquest coll seguim per la cresta en direcció al pic de la
Pala Clavera. Hem de superar més de 200m de desnivell per arribar al cim. Finalment arribem al primer pic
de la jornada, el 5 pic de la Pala Clavera (3:05h - 2.721m). Al cim hi trobem una gran fita. Es tracta d’un
bonic pic amb unes vistes immillorables del seu germà, el Mont Valier. Des d’aquí, es veu molt clarament
tot el recorregut que ens queda.
Des del pic de la Pala Clavera baixem cap a la bretxa de Clavera (3:25h). En alguns trams cal utilitzar
les mans i fer alguna grimpada fàcil i curta. Des de la mateixa bretxa de Clavera hem de vorejar la cota
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(2.627m) que ens permet l’accés al coll de Peyre Blanc (3:35h - 2.570m). Un cop en aquest coll, ja estem
molt a prop del Petit Mont Valier. Hem de pujar menys de 200m per un fort pendent de pedres i sorra. El
camí, ara molt reconeixible, ens porta, tot fent llaçades, cap al cim, que és força ample. Si no ho volem no
cal arribar al cim, hi ha l’opció d’anar directament cap al coll de Faustin.
Arribem a l’ampla cim del Petit Mont Valier (3:45h - 2.736m). Des del Petit Mont Valier descendim per
una canal rocosa on desgrimpem el pas de la Balma. Sense gaires dificultats, la petita desgrimpada ens
deixa al coll de Faustin (3:55h - 2.653m). En aquest punt, agafem el camí ben marcat que ve del refugi
d’Estagnous. Estem davant de l’última pujada amb fort desnivell de la jornada. El camí, ben definit, amb
successives llaçades, ens porta al cim del 6 Mont Valier (4:30h - 2.838m). Des del cim, desfem el camí
que hem fet i tornem a situar-nos al coll de Faustin. Agafem el camí que hi ha ben marcat (en direcció O)
i que va cap al 7 refugi d’Estagnous (5:20h - 2.246m); hi arribem en 1h aproximadament. Aquest refugi
se situa en un balcó privilegiat als peus del Mont Valier i amb vistes a l’estany Rond. Es tracta d’un refugi
guardat de 70 places.

SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

El refugi d’Estagnous és un dels cinc
allotjaments que integren el Pass’Aran,
una travessa de muntanya transfronterera
entre el Couserans (França) i la Vall d’Aran
(Catalunya) i que té una longitud d’uns
64 km i un desnivell acumulat de més de
10.000m? T’hi apuntes?

La visita a la Casa de l’Ós d’Isil per conèixer
una mica millor aquest animal que s’ha
reintroduït fa uns anys al Pirineu. En aquest
centre d’interpretació hi trobareu una
interessant exposició permanent i una àmplia
proposta d’itineraris per observar la natura.

RECORREGUT 2n DIA
Sortim del 7 refugi d’Estagnous (0:00h - 2.246m), prenem el camí que surt del refugi en direcció SO per
baixar uns 300m de desnivell i arribar a l’estany Rond (0:30h - 1.930m). Aquest llac, que, com el seu nom
indica, té una forma perfectament rodona, està envoltat per parets de roca que formen un petit circ amb
una bonica cascada que baixa des de l’estany Long. Voregem aquest preciós llac per la seva esquerra
per un camí que hi ha ben marcat. A poc a poc anem guanyant desnivell. Hem de guanyar els 200m de
desnivell que separen l’estany Rond de l’estany Long. En alguns trams el camí està equipat amb cadenes
per ajudar-nos a superar alguns passos. A prop de l’estany Long trobem una senyalització que ens indica
l’itinerari que cal seguir per arribar al coll de la Pala Clavera, en direcció SE. En canvi, direcció O, hi ha
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l’itinerari que cal seguir per arribar al port de Barlonguèra. Nosaltres seguirem aquesta segona ruta.
Arribem a l’estany Long (1:00h - 2.125m). Seguim pel sender ben marcat que voreja el llac per la seva
dreta. Trobem diversos passamans que ens ajuden a avançar amb més seguretat. Un cop a la capcelera
del llac, només ens queda superar el pendent que ens porta fins al 8 port de Barlonguèra (1:50h 2.400m). L’accés a aquest port acostuma a presentar neu fins ben entrada la temporada estival. Des del
port de Barlonguèra, es pot optar pel descens més habitual i clàssic via Montgarri; en aquest cas, des
del port cal prendre la direcció SO cap al passatge de la Lègne i el coll de la Girette. Des d’aquest punt
baixaríem cap a Montgarri i aniríem cap al pont de Perosa seguint la vall de la Noguera Pallaresa per pista.
Aquesta opció està ben fitada i és fàcil de seguir.
En aquesta guia descrivim el descens via el Renadge d’en Bas, més directe però alhora més dificultós.
Aquesta opció és poc habitual ja que el terreny presenta forts pendents i cap traça o camí marcat. Des del
port de Barlonguèra, prenem direcció S-SE i pugem un coll (2:10h) tot vorejant el Tuc Blanc per la dreta.
Des d’aquest punt ja veiem la plana anomenada Renadge d’en bas a la que arribem descendint unes
desenes de metres. Des de la Renadge d’en bas, ens dirigim cap al S per superar el coll fronterer (3:15h),
just a la cresta entre el pic dels Tres Comtes i el pic de Cernaille. Mentre pugem aquest coll, a la nostra
esquerra apareix un petit llac, protegit per la silueta del Mont Valier al fons. Des d’aquest coll fronterer,
ja podem veure tota la vall que hem de baixar per tornar al punt d’inici de la ruta. El descens s’inicia amb
forts pendents per un terreny una mica descompost i després se suavitza una mica tot passant per zones
més herboses i també alguna zona de bosc. Un cop hem baixat tota la vall (uns 1.000m aprox.), ja només
ens cal seguir el camí que, pel costat de la Noguera Pallaresa, baixa i ens porta al 1 pont de Perosa
(5:45h - 1.475m).

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Embassament de Borén
Situat al sud de la petita població de Borén, aquest embassament
pertany al riu Noguera Pallaresa. És un bon lloc per descansar,
remullar-nos o fer un picnic. La zona forma part de l’espai del PEIN “Alt
Àneu”. S’hi accedeix per la C-13 des d’Esterri d’Àneu.
Coordenades GPS: N 42.654003º E 1.088869º
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Refugi i ermita Mare de Déu de les Ares
L’ermita i el refugi-restaurant es troben al vessant pallarès del port de
la Bonaigua. Antigament era un punt estratègic de descans i refugi pels
viatgers que creuaven el port en cas de mal temps. S’hi accedeix per
la C-28 des d’Esterri d’Àneu o des de Salardú. El 7 de juliol s’hi celebra
l’aplec, al que hi acudeix tota la gent de Sorpe, parròquia de la qual
depèn l’ermita.
Coordenades GPS: N 42.6679516º E 0.6657653º
Àrreu i ermita de la Mare de Déu de les Neus
La vall d’Àrreu és una de les darreres valls verges del Pirineu català.
És un dels pocs exemples de valls pirinenques on no s’ha fet cap
tipus d’intervenció transformadora o destructiva. El poble d’Àrreu va
ser abandonat cap als anys 80. S’hi accedeix des de Borén pel pont
medieval d’Àrreu. Una mica més amunt, trobem l’ermita romànica
(aplec al 5 d’agost).
Coordenades GPS: N 42.664242º E 1.069647º

Falles d’Isil per Sant Joan
Al poble d’Isil, la nit del 23 de juny, per la revetlla de Sant Joan, hi té lloc
la tradicional baixada de falles enceses en un descens vertical des del
cim del Faro. La festa, declarada d’interès nacional per la Generalitat, fa
més de cent anys que se celebra i encara manté la seva essència amb
un gran nombre d’actes programats.
Coordenades GPS: N 42.679264º E 1.085706º

Estació d’esquí de Baqueira-Beret
Baqueira-Beret, situada a la vessant nord del Pirineu, rep abundants
nevades i garanteix una excel·lent qualitat de neu degut a la seva
orientació i a la influència atlàntica. Amb una cota mínima de 1.500m i
una màxima de 2.510m, s’hi accedeix des de Vielha o des del port de la
Bonaigua. És l’estació d’esquí amb el major domini esquiable d’Espanya.

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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