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Torreta de l’Orri (2.439m)
per les Comes de Rubió
Pujada fins al cim de la Torreta de l’Orri,
punt culminant del massís de l’Orri
Soriguera, Vall de Siarb, Pallars Sobirà, Lleida
Dificultat

Notable
6:45h

Temps total efectiu
Distància total

18 km

Desnivell acumulat

800m

Altitud màxima

2.439m

Altitud mínima

1.648m

Punt de sortida / arribada
Població més propera
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|
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Rubió

Rubió (Pallars Sobirà)
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
El tram de recorregut circular d’ascens i descens del cim des del refugi de Comes
de Rubió.
L’arribada al bonic refugi de Comes de Rubió, que apareix de sobte per entremig
de prats i boscos.
Caminar per un dels boscos subalpins de pi negre més destacats del Pallars.

INTRODUCCIÓ
Interessant itinerari pel massís de l’Orri en el que pugem fins a la seva cota més alta, la Torreta de
l’Orri, també anomenada pic de l’Orri. La ruta comença a Rubió, el poble habitat més alt del Pirineu
català. Primer ens endinsem a la vall del barranc de les Comes de Rubió fins arribar al bonic refugi
homònim. Des del refugi de Comes de Rubió pugem fins al coll de Roca Senyada, passem pel Planell
Lloser, per la Portella i finalment assolim el pic de l’Orri. La baixada des del pic la fem pel llom de Lo
Feixar fins arribar novament al refugi de les Comes de Rubió i, des d’allà, tornem altre cop al poble de
Rubió.
La ruta ens permet descobrir una regió del Pirineu català molt poc coneguda. La zona de Comes de Rubió
està situada al SE del massís de l’Orri, un massís singular i atractiu. Ben a prop, al vessant nord d’aquest
massís, hi trobem les estacions d’esquí de Port-Ainé i Sant Joan de l’Erm. Aquesta zona ens ofereix diverses
possibilitats d’excursió tenint sempre com a base el refugi de Comes de Rubió.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

Rubió

0:00h

1.648m

42.3751579º

1.2197089º

2

Creuament de pistes

0:30h

1.731m

42.3847694º

1.2290835º

3

Refugi de Comes de Rubió

1:30h

1.956m

42.4068849º

1.2422559º

4

Intersecció i gir a la dreta

1:33h

1.960m

42.4092590º

1.2401859º

5

Coll de Rubió

1:45h

2.014m

42.4075559º

1.2457450º

6

Gir a l’esquerra

2:10h

2.044m

42.4111890º

1.2479849º

7

Torreta de l’Orri

4:00h

2.439m

42.4087470º

1.2148840º

1

Rubió

6:45h

1.648m

42.3751579º

1.2197089º

1

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 6:45h en total: 1:40h des de Rubió fins al refugi de Comes de
Rubió, 2:20h des del refugi fins al cim del pic de l’Orri, 1:25h des del pic fins al refugi i 1:20h des del refugi
fins al poble de Rubió.

Torreta de l’Orri (2.439m) per les Comes de Rubió
© 2013 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

3

RUTESPIRINEUS
DESNIVELL ACUMULAT: 800m
DISTÀNCIA TOTAL: 18 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Notable. Es tracta d’una excursió de senderisme que no presenta cap dificultat
tècnica, en tot moment s’avança per pistes exceptuant el tram que baixa des del pic de l’Orri per Lo Feixar
fins al refugi de Comes de Rubió. Classifiquem aquesta ruta en el grau de dificultat “Notable” donada la
seva llargada (>14km).
ÈPOCA: Tot l’any. Fer el recorregut a l’hivern amb raquetes permet gaudir dels boscos de pi i dels prats
completament nevats. L’itinerari aquí descrit és una bona oportunitat per iniciar-nos en l’ús de raquetes de
neu; caldrà anar amb el material i l’equip adequats.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA:
· Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
OBSERVACIONS: Per aquells que vulguin fer la ruta tranquil·lament en dos dies, hi ha l’opció de fer nit
al refugi de Comes de Rubió (consultar dates d’obertura del refugi: www.refugicomesderubio.com).
Recomanem fer la ruta en el sentit aquí descrit: és més còmode fer de baixada el tram per la carena i el
bosc de Lo Feixar (sense camí) que no pas fer-lo de pujada. Existeix la possibilitat de començar aquesta
excursió al port del Cantó en comptes de fer-ho al poble de Rubió: una pista surt del port del Cantó i
enllaça més amunt amb la pista que surt de Rubió.

COM ARRIBAR-HI AMB COTXE
Per arribar a Rubió des del Pallars Sobirà, hem d’agafar la carretera N-260 a Sort en direcció a “La Seu
d’Urgell - Port del Cantó” i pujar uns aproximadament 16 km, tot remuntant la vall de Siarb fins a Rubió.
Si volem arribar a Rubió des de l’Alt Urgell, hem d’agafar la carretera N-260 a Adrall en direcció a “Sort
- Port del Cantó”. Passem per la Parròquia d’Hortó, Avellanet i Pallerols del Cantó; superem el port del
Cantó i després d’uns 2 km arribem a Rubió. Un cop a Rubió haurem de buscar algun racó per deixar-hi
el cotxe.

RECORREGUT
Comencem la ruta al petit poble de 1 Rubió (0:00h - 1.648m), a la mateixa carretera N-260 entre Sort i
el port del Cantó. Agafem la pista que surt en direcció NE des de la part baixa del poble i que el rodeja per
la dreta. La pista, que va guanyant altura, ens porta a la part alta de darrere del poble. Ens sorprèn el color
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vermellós que tenen totes les pedres i roques d’aquesta zona: aquestes terres roies que dominen la zona
del Cantó -i pobles com Rubió i Llagunes- són conglomerats de gresos, argiles o llims d’origen fluvial. La
pista va pujant còmodament tot endinsant-se a la vall del barranc de les Comes de Rubió. A mesura que
avancem, el bosc va guanyant protagonisme i la pista va girant a poc a poc en direcció N-NE.
Arribem a un 2 creuament de pistes (0:30h - 1.731m). Des de la dreta (pontet de pedra) arriba la pista
que prové del port del Cantó, punt des d’on també es pot començar aquesta excursió. Nosaltres seguim
recte i, al cap de pocs minuts, deixem enrere a la nostra esquerra una construcció (1.780m) que ens
podria servir d’aixopluc en cas de mal temps. La pujada és continua i progressiva. Superem una zona on el
bosc s’obre una mica. Seguim pujant i el camí creua fins a l’altra banda del riu (E). Finalment arribem a una
gran planícia que precedeix el refugi: estem en una zona molt bonica i acollidora, una plana rodejada de
prats alpins i d’un bosc excepcional on predomina el pi negre.
Seguim avançant i arribem al 3 refugi de Comes de Rubió (1:30h - 1.956m) (guardat, 50 places, w.c.,
cuina, dutxes d’aigua calenta, matalassos, mantes, calefacció, llum, una emissora d’emergència i part
lliure en absència del guarda; web: www.refugicomesderubio.com). El refugi presenta una estètica basca,
amb la seva façana blanca i vermella. Ens trobem al bell mig del que antigament era el circ glacial de les
Comes de Rubió. Al costat del refugi, hi trobem també una àrea d’esbarjo i una font. A davant, un panell
informatiu ens dóna informació de la zona on ens trobem i de possibles itineraris marcats que es poden
fer pels seus voltants. Des d’aquest punt, encara no és visible la Torreta de l’Orri.
Continuem la marxa en direcció NO per la mateixa pista per la que veníem. Aviat arribem a una intersecció
on 4 girem a la dreta (1:33h - 1.960m) i agafem una pista força ample. Creuem el riu per un pont i ens
endinsem altre cop al bosc. El camí fa ara una lleugera pujada i agafa una clara direcció SE. Anem trobant
marques grogues de pintura als arbres. Aviat arribem a un punt on el bosc s’obre completament i entrem
en un gran prat: ens trobem al 5 coll de Rubió (1:45h - 2.014m), on hi ha una senyalització. Des d’aquest
punt tenim una bona perspectiva de les muntanyes que envolten tot el circ de les Comes de Rubió: al N hi
podem veure la Roca del Músic i la Roca Senyada, i a l’E la Torreta de l’Orri i tot el recorregut que haurem
de fer per arribar fins al seu cim. Deixem a la dreta la desviació de la pista que en direcció S es dirigeix
per la Serra Seca cap a Prat Muntaner. Nosaltres agafem la pista que puja en direcció N-NE, cap a Roca
Senyada.

SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

A les zones més obertes del massís de
l’Orri, dominades per pastures i matollars de
muntanya, s’hi poden observar les quatre
espècies de voltors del continent europeu?
Són el trencalòs, l’aufrany, el voltor negre i el
voltor comú.

Les vistes que tenim des del cim de la
Torreta de l’Orri. Si fa un dia clar podem
veure des de grans cims del Pirineu fins
a muntanyes tan emblemàtiques com
Montserrat.

Avancem ara per una pista que forma part d’un dels molts itineraris de l’estació d’esquí nòrdic de Sant
Joan de l’Erm, ja a la comarca de l’Alt Urgell. Després de recórrer uns 400m, 6 girem a l’esquerra (2:12h
- 2.0144m) i agafem una altra pista que avança per la zona de Roca Senyada. Deixem enrere, doncs, la
pista per la que avançàvem, que si la seguíssim ens portaria fins a la base de l’estació de Sant Joan de
l’Erm. Després de fer algunes marcades ziga-zagues arribem al Planell del Lloser. A uns 2.220m d’altitud,
la pista torna a fer un gir brusc i agafa una clara direcció S-SO. Al cap de pocs minuts passem per la zona
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coneguda com La Portella, deixant a la dreta el Bony de la Socarrada. Hem deixat el bosc enrere i ara ens
trobem en una zona molt més oberta. Se’ns obre la panoràmica cap a la Torreta de l’Orri i podem veure
clarament el recorregut que ens falta fer fins al cim.
Agafem el llom del Serrat de la Coma del Forn i avancem en direcció S-SO cap a la Torreta. Ens trobem ja
en una cota molt elevada del massís de l’Orri, cosa que ens permet tenir molt bones vistes de muntanyes
com la Pica d’Estats, el Sotllo, el Monteixo, el Mont-Roig, el Cadí, les Penyes Altes del Moixeró, la Tossa
d’Alp,... Baixem fins a un petit collet que hi ha enmig del Serrat de la Coma del Forn i que precedeix la
pujada final al cim. A la dreta hi tenim les pistes d’esquí de l’estació de Port-Ainé, que arriben fins gairebé
a dalt de tot de la Torreta de l’Orri. Pugem paral·lelament a aquestes pistes, avançant per l’esquerra d’una
tanca de fusta. Finalment arribem a dalt de tot de l’ample cim de la 7 Torreta de l’Orri (4:00h - 2.439m),
on, a part de les dues antenes de telecomunicacions, hi trobem dues casetes metàl·liques i un vèrtex
geodèsic. Des d’aquest punt elevat i aïllat, distingim, entre d’altres, el Montsec i el Boumort (al S), el Turbón
i el Montsent de Pallars (a l’O) i el Cadí i el Port del Comte (a l’E). Atenció!, el cim del pic de l’Orri és un indret
on el vent acostuma a bufar fort i en moltes ocasions de manera violenta.
Baixem del cim desfent una part del camí de pujada pel Serrat de la Coma del Forn. Després de travessar
el collet que hi ha just enmig del serrat, ens desviem lleugerament cap a la nostra dreta i seguim l’aresta
de Lo Feixar, un llom que comença al Serrat de la Coma del Forn, a uns 2.300m, d’altitud i baixa fins als
1.900m a la vall de les Comes de Rubió, una mica per sota del refugi. Aquest llom, pel que baixem, separa
les Comes de Rubió, a la nostra esquerra, de la Coma de l’Orri, a la nostra dreta.
Seguim aquest llom de baixada (en direcció E-SE), primer passant per entre prats i després pel mig del
bosc. Aquí se’ns plantegen dues opcions: o bé seguir tota la carena de baixada fins que topem amb la
pista de Les Fangassos, que ens portaria cap al refugi de Comes de Rubió; o bé a uns 2.160m d’altitud,
anar-nos desviant cap a l’esquerra (E-NE) per baixar pel vessant esquerra (NE) de la carena de Lo Feixar
en direcció directa al refugi i per l’interior del bosc (sense camí). Optem per aquesta segona opció, que és
més curta. Realitzem la baixada per prats i bosc, en alguns trams una mica bruts i densos de vegetació.
Cal que ens orientem i situem bé. Aquesta baixada és molt més agraïda si la fem a l’hivern perquè la neu
fa que el camí sigui més còmode. Si fem la ruta a l’estiu, el sotabosc i l’estrat arbustiu fan una mica més
incòmode la baixada, ara bé, exempta de dificultats.
Després de fer tota la baixada per l’interior del bosc, arribem novament al barranc i al refugi de les Comes
de Rubió (5:25h). Des del refugi, agafem la pista per la que hem pujat a l’inici de la jornada i que ens porta
altre cop al poble de Rubió. Abans d’arribar a Rubió, podem agafar (dreta) la pista que accedeix al poble
per la seva part alta i deixar a l’esquerra la pista que dóna la volta al poble per fora (per la qual hem pujat).
D’aquesta manera podrem descobrir els petits carrers de Rubió, travessant tot el poble, fins que arribem
novament al 1 punt d’inici de la ruta (6:45h - 1.648m). Finalitzem, doncs, aquest bonic i poc conegut
itinerari circular per les Comes de Rubió, al Parc Natural de l’Alt Pirineu.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
L’Argenteria
És un dels punts més atractius del Congost de Collegats, una zona rocosa
que presenta unes formes espectaculars, sobretot en hiverns molt freds
quan l’aigua que flueix per la roca es converteix en gel. Per anar-hi haurem
de seguir la N-260 i, abans del túnel de l’Argenteria, prendre la carretera
antiga (tancada al trànsit), i després de caminar uns centenars de metres
la reconeixerem a l’altre banda a sobre la Noguera Pallaresa.
Coordenades GPS: N 42.2923642º E 1.0351823º
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: N 42.3741366º E 1.2035128º

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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