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Ballibierna (3.067m) i Culebres (3.062m) 
per Llauset
Ascensió al pic de Ballibierna i a la Tuca de 
Culebres pel Pas del Cavall des de Llauset

Aneto, Vall de Barravés, La Ribagorça, Osca
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itinerari sentit de la rutapics realitzats inici / final

EDITORIAL ALPINA. Aneto - Maladeta. Valles de Benasque y Barravés. 1:25.000.
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INTRODUCCIÓ

Ruta gairebé circular d’un sol dia al pic de Ballibierna i a la Tuca de Culebres sortint de l’estany de 
Llauset. Per coronar el Culebres passem per la petita carena que uneix aquests dos pics, coneguda 
com el Pas del Cavall, que és el que fa emocionant aquesta sortida. Aquests dos pics, avui molt 
coneguts, estan situats al sud del massís de la Maladeta.

Seguint aquesta ruta pugem a dos tresmils que ens ofereixen unes vistes immillorables del vessant 
meridional del massís de la Maladeta. Es tracta d’una ruta molt completa i recomanable per fer còmodament 
en un sol dia. La famosa cresta que uneix els dos pics, coneguda com el Pas del Cavall, no és massa difícil 
però requereix que hi passem amb molta atenció.

Superar el famós i espectacular Pas del Cavall, situat entre el pic de Ballibierna i el 
Culebres.

Admirar la muntanya més alta dels Pirineus, l’Aneto, situada ben a prop i de la que 
tenim unes vistes privilegiades.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

        Presa de Llauset 0:00h N 42.5817791º E 0.6961207º 2.200m

        Indicador 0:30h N 42.5876645º E 0.6792688º 2.250m

        Estany de Botornàs 1:00h N 42.5907493º E 0.6810171º 2.330m

        Panell informatiu 1:15h N 42.5976979º E 0.6822111º 2.400m

        Estanyets de Coma Arnau 1:35h N 42.5958257º E 0.6745457º 2.520m

        Pic de Ballibierna 3:00h N 42.5939588º E 0.6531916º 3.067m

        Tuca de Culebres 3:15h N 42.5939076º E 0.6522397º 3.062m

        Coll de Llauset 3:45h N 42.5911774º E 0.6498749º 2.835m

        Presa de Llauset 5:35h N 42.5817791º E 0.6961207º 2.200m
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 5:35h en total. 1:00h des de l’estany de Llauset fins a l’estany 
de Botornàs, 2:00h des d’aquest punt fins al pic de Ballibierna, 0:15h adicionals fins al cim de la Tuca de 
Culebres i 2:20h de descens fins a l’estany de Llauset.

DESNIVELL ACUMULAT: 900m

DISTÀNCIA TOTAL: 12 km

Datum Europeu 1950



RUTESPIRINEUS

Ballibierna (3.067m) i Culebres (3.062m) per Llauset

© 2013 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats
4

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Des de la carretera N-230 Lleida-Vielha, a l’altura de la població de Senet de Barravés, agafem la 
carretera que puja fins a la petita població d’Aneto. Un cop a Aneto, continuem el camí tot seguint una 
carretera no gaire ben asfaltada durant uns aproximadament 14 km. Poc abans d’arribar a l’embassament 
de Llauset, trobem uns túnels que ens permeten arribar fins a un pàrquing habilitat per estacionar els 
vehicles. Atenció!, el primer túnel es bifurca en dos i nosaltres hem d’agafar el de l’esquerra. El següent 
cal seguir-lo fins al fons per arribar a la zona d’aparcament de l’embassament de Llauset.

RECORREGUT

Després de passar per un llarg túnel arribem a l’    embassament de Llauset (0:00h - 2.200m), on 
estacionem el vehicle a l’aparcament habilitat i comencem la nostra excursió. Des del mateix pàrquing de 
l’embassament, en direcció NO, podem contemplar part de l’itinerari que recorrerem durant la jornada. 
També podem observar els dos cims que pujarem. Prenem el camí que s’endinsa a la vall de Llauset a 
través del túnel que hi ha en direcció N, al costat de l’aparcament. Després de creuar el túnel seguim pel 
GR11 en direcció NO i aviat trobem un panell amb senyals direccionals cap als diferents estanys. Nosaltres 
seguim recte, cap als estanys de Botornàs. Al principi el camí que seguim és ample, però poc a poc es va 
estrenyent.

Anem vorejant l’estany de Llauset per la dreta. Poc abans d’arribar al final del llac trobem un         indicador 
(0:30h - 2.250m). Deixem el sender que es dirigeix   al fons de la vall fins al coll de Llauset i girem a la dreta 

1

2

DIFICULTAT TÈCNICA: Alta (F+). L’únic punt delicat de la ruta és el Pas del Cavall (II-). Una aresta d’uns 20m 
de llargada, molt esmolada i exposada. Hi ha pitons per si es vol protegir el pas amb corda. Si no ho veiem 
clar, hi ha una escapatòria per un camí que transcorre pel vessant S per roca una mica descomposta.

ÈPOCA: Estiu.

MATERIAL: Un cordino pot ser-nos útil si anem acompanyats d’excursionistes inexperts i no gaire 
acostumats a grimpar.

CARTOGRAFIA: Aneto Maladeta. Valles de Benasque y Barravés, 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Aquesta ruta circular també es pot realitzar en el sentit contrari del que aquí proposem: 
pujant pel coll de Llauset i baixant per Botornàs. Recomanem, però, fer la ruta tal i com l’hem descrit 
perquè és més còmode fer la tartera del coll de Llauset de baixada. Fer-la de pujada pot ser una mica 
pesat. D’altra banda, hi ha la possibilitat d’allargar la ruta en el tram inicial, passant per la collada d’Anglos 
(2.432m), els estanys d’Anglos, el collet dels Estanyets (2.521m) i l’estany del Cap de Llauset.

SABIES QUE...

La presa de Llauset, que fou acabada l’any 1983, no regula només les aigües del riu Llauset? 
També rep aportacions de l’embassament de Baserca, a través del canal reversible de Moralet, i 
de l’estany de Botornàs, situat aproximadament a 1 km aigües amunt de Llauset.
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en direcció N cap a l’estany de Botornàs. Després de fer diverses llaçades, guanyem la suficient altura per 
poder apreciar la magnitud de l’embassament de Llauset, que es troba a uns 2.200m d’altitud. Un altre 
panell (0:45h) ens indica la desviació a la dreta cap a l’estany de Botornàs. El camí, ben definit, puja tot fent 
un fort pendent i guanyem alçada. Una gran fita precedeix la cabana de Botornàs, just a l’última pujada 
forta que hi ha abans d’arribar a l’estany. La cabana de Botornàs no està en massa bones condicions 
pel què fa a neteja, però ens permetria refugiar-nos-hi en cas de mal temps o d’emergència. Deixem 
enrere el refugi i al cap de pocs metres arribem a       l’estany de Botornàs (1:00h - 2.330m). A partir d’ara 
el terreny s’aplana i el camí transcorre molt a prop del llac. Seguim pel GR11, entre petits blocs de roca i 
pedres, sempre en direcció N. Poc abans d’arribar a l’estany del Cap de Llauset trobem un        panell amb 
diverses senyals direccionals (1:15h - 2.400m). Prenem el sender que va cap a l’esquerra, en direcció el 
pic de Ballibierna.

Arribem al primer dels      estanyets de Coma Arnau (1:35h - 2.520m). El voregem i el deixem enrere a 
la nostra esquerra, guanyant alçada per un camí molt marcat. Seguim la nostra marxa i, aviat, trobem un 
segon llac (1:40h) que, com l’anterior, superem per la nostra dreta (aquest, però, ens queda una mica més 
enfonsat). Comencem a perdre el sender, que es va diluint, i ataquem un caos de roques marcat amb 
algunes fites. Una gran vall rocosa se’ns obre al davant. Trobem un altre petit estany (2:00h), és el tercer 
estanyet de Coma Arnau. Des d’aquest punt visualitzem clarament l’itinerari de pujada al primer pic de la 
jornada, el Ballibierna. Continuem la ruta d’ascens i passem a prop de l’estany Gelat, però sense arribar-hi. 
Des d’aquest punt tenim unes vistes envejables d’algunes de les muntanyes més emblemàtiques dels 
Pirineus: Aneto, pic Tempestats, Margalida, Russels,... Ataquem l’última pujada forta per un camí de terra 
relliscós que ens alenteix l’ascens. En girar la vista enrere podem veure el punt de sortida de la nostra 
excursió, la presa de l’embassament de Llauset. Remuntada tota la tartera, arribem a la carena oriental 
del Ballibierna (2:50h). A partir d’ara, el camí fins al pic Ballibierna, transcorre per una carena sòlida i 
ampla. Avançant per la carena podem veure clarament per on més tard seguirà el nostre camí per atacar 
la Tuca de Culebres. Finalment coronem el        cim del Ballibierna (3:00h - 3.067m).

Des del cim podem observar una infinitat de 3.000’s envoltant-nos. També veiem la bonica i frondosa vall 
de Ballibierna a sota nostre. Per aquesta vall transcorre una altra possible ruta per pujar al Ballibierna i al 
Culebres passant pel coll de Culebres, situat a l’oest d’aquests cims. No podem deixar d’admirar el paisatge 
en totes direccions. En direcció N veiem alguns dels tresmils més coneguts dels Pirineus: el Posets, el 
Bachimala, el Perdiguero, el Crabioules, el Maupas,... També podem gaudir d’unes bones vistes de l’estany 
i la cresta de Llosàs, que acaba al punt més alt de la serralada, el pic de l’Aneto, i que curiosament va ser 
una de les primeres a recórrer-se en sentit descendent (el juliol de 1906). 

Des del cim del Ballibierna, desgrimpem per unes roques molt polides per anar a buscar un petit pla que 
hi ha abans de l’inici de l’aresta que va cap al Culebres. Ja identifiquem clarament la famosa aresta que 
uneix els dos pics, coneguda com el Pas del Cavall. Es tracta d’una aresta d’uns 20m de llargada, no gaire 
difícil, però que requereix que hi passem parant atenció i amb precaució (II-). Com que aquesta és una 
ruta que es pot fer en els dos sentits i és bastant freqüentada, és del tot recomanable que passem per 
l’aresta d’un en un. Alguns cavalquen pel Pas del Cavall amb por i d’altres amb despreocupació. En cas 
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de gran angoixa, el pas es pot protegir amb corda (trobem pitons al llarg de l’aresta que ens permeten 
muntar una instal·lació). Hi ha diferents maneres de passar el Pas del Cavall: pel costat N agafant-nos amb 
les mans a la paret i buscant les petites lleixes que hi ha per posar-hi els peus, o, per aquells que tenen por 
de relliscar, i com el seu nom indica, podem creuar com si anéssim a cavall, amb una cama a cada banda. 
Diuen que és més senzill creuar agafant-se a l’aresta i col·locant els peus al vessant nord. Però tenim més 
sensació de seguretat anant a cavall. Encara que l’aresta és fàcil, la caiguda cap a la vall de Ballibierna 
impressiona molt i, per tant, cal que creuem de la manera més segura possible. L’única escapatòria que 
tenim per arribar al Culebres sense creuar pel Pas del Cavall, és agafar un camí que passa pel vessant S. 
Aquest camí s’agafa des del petit pla que hi ha després de baixar la petita desgrimpada del Ballibierna i 
abans de l’aresta del Pas del Cavall. Seguim avançant per la carena, el camí és evident i estable. Arribem 
al cim de la        Tuca de Culebres (3:15h - 3.062m).

La Tuca de Culebres és l’avantcim occidental del Ballibierna i el seu nom es deu a la curvatura de les seves 
línies i al seu aspecte cromàtic. Iniciem la baixada de la Tuca de Culebres en direcció sud, cap al coll de 
Llauset. Extremem l’atenció, hem de desgrimpar per grans blocs rocosos, alguns d’ells molt relliscosos. 
A mesura que anem baixant, el camí es fa més evident, és més fàcil seguir les fites. Sortegem diversos 
blocs de roca i diverses pedres, sempre en direcció S. Creuem el camí que puja del coll de Culebres (O). 
El nostre camí pren direcció S, a la recerca del        coll de Llauset (3:45h - 2.835m).

Des del coll de Llauset, iniciem el descens en direcció E avançant cap al fons de la vall i tenint com a 
objectiu l’embassament de Llauset. Al coll hi trobem una gran quantitat de pissarres negres de l’època 
geològica del Silurià que li confereixen al paisatge un aspecte curiós. A partir d’aquí el terreny s’aplana i 
el nostre camí transcorre per entre zones herboses. Aviat arribem a la capçalera del llac (4:35h). Desfem 
els puja i baixa que fa el camí fins a la presa de Llauset. En alguns trams el camí avança molt a prop de 
la vora del llac. Tornem a ser a la        presa de Llauset (5:35h - 2.200m), punt d’inici i final d’aquesta ruta 
circular que ens ha permès gaudir d’un preciós ambient alpí, ascendir dos 3.000’s, travessar l’emocionant 
Pas del Cavall, i observar unes vistes espectaculars de pics emblemàtics com l’Aneto, el Tempestats o el 
Margalida. 
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Església de Santa Cecília de Senet de Barravés

A la població de Senet, a dins del seu petit nucli urbà, hi trobem aquesta 
bonica església parroquial del segle XI, reformada al segle XVII. Disposa 
d’una torre campanar de planta quadrada de tres pisos.

Coordenades GPS: N 42.5574802º E 0.7527326º

Àrea de pícnic de Conangles

A uns 2,5 km de la sortida de la boca sud del túnel de Vielha, a la N-230, 
trobem l’extensa àrea de pícnic de Conangles (a mà dreta pujant). 
Està situada a la capçalera del riu Noguera Ribagorçana i disposa de 
taules, barbacoes, etc. Aquesta zona es converteix en el punt de sortida 
de nombroses excursions per la zona perifèrica del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Per exemple, és el punt de 
sortida per pujar per la bonica vall de Besiberri, i arribar fins als seus 
llacs i el seu refugi.

Coordenades GPS: N 42.6134863º E 0.7679782º

Refugi de Conangles

Just al costat de l’àrea de pícnic de Conangles i del pàrquing (al km 150 
de la carretera N-230 Lleida-Vielha), a la riba esquerra del riu, hi trobem 
aquest refugi de muntanya de 36 places i obert durant tot l’any. Des 
del refugi podem realitzar: ascensions a 3.000’s, senderisme, raquetes, 
esquí de muntanya,...

Coordenades GPS: N 42.6152470º E 0.7681606º

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.


