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Volta al refugi de Comes de Rubió
Pujada al refugi per la pista del barranc de les
Comes de Rubió i tornada pel Pla Muntaner
Soriguera, Vall de Siarb, Pallars Sobirà, Lleida
Dificultat

Mitjana

Temps total efectiu

3:30h

Desnivell acumulat

400m

Distància total

11,5 km

Punt de sortida / arribada
Població més propera
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Cap del port del Cantó

Rubió (Pallars Sobirà)
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Base topogràfica de Catalunya 1:25.000
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RUTESPIRINEUS

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
L’arribada al bonic refugi de Comes de Rubió, que apareix de sobte entre prats i
boscos.
El preciós Prat Muntaner, un prat alpí situat a més de 2.000m d’altitud i rodejat de
boscos.
És un itinerari ideal per a realitzar-se amb raquetes de neu a l’hivern.

INTRODUCCIÓ
Interessant ruta circular a les Comes de Rubió al Pallars Sobirà. El recorregut, que comença al port
del Cantó, ens endinsa a la vall de les Comes de Rubió fins arribar al seu refugi, situat enmig de
meravellosos boscos de pi negre. La tornada es fa per la carena de la Serra Seca passant pel magnífic
Pla Muntaner, des d’on es baixa per entre el bosc fins al port del Cantó.
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. L’itinerari
que us proposem transcorre íntegrament per l’interior del Parc Natural de l’Alt Pirineu, parc que, amb una
extensió de gairebé 70.000 ha, es converteix en el parc més gran de Catalunya.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Latitud

Longitud

Altura

1

Port del Cantó

0:00h

N 42.3700850º

E 1.2372130º

1.720m

2

Creuament pista Rubió

0:35h

N 42.3847320º

E 1.2291010º

1.731m

3

Refugi de les Comes de Rubió

1:30h

N 42.4069070º

E 1.2422030º

1.956m

4

Intersecció i gir a la dreta

1:33h

N 42.4092635º

E 1.2401697º

1.960m

5

Coll de Rubió

1:45h

N 42.4075160º

E 1.2458150º

2.014m

6

Deixem pista a l’esquerra

2:05h

N 42.3956609º

E 1.2449312º

2.013m

7

Pla Muntaner

2:30h

N 42.3823873º

E 1.2434256º

2.052m

1

Port del Cantó

3:30h

N 42.3700850º

E 1.2372130º

1.720m

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): Tota la circular, 3:30h aproximadament: 1:30h fins al refugi de
Comes de Rubió, 1:00h entre el refugi i el Pla Muntaner i 1:00h més per baixar fins al port del Cantó.
DESNIVELL ACUMULAT: 400m
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DISTÀNCIA TOTAL: 11,5 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Mitjana. Si la ruta es realitza a l’hivern i no hi ha traça i/o no us coneixeu la zona,
haureu d’estar atents al Pla Muntaner per trobar el sender (fitat i marcat amb pintura groga) que baixa fins
al port del Cantó.
ÈPOCA: Tot l’any. Fer el recorregut a l’hivern amb raquetes permet gaudir dels boscos de pi i dels prats
d’alta muntanya completament nevats. L’itinerari aquí descrit és una bona oportunitat per iniciar-se en l’ús
de raquetes de neu. No trobarem neu des de finals de primavera fins a la tardor.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA: Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
OBSERVACIONS: La primera part de l’itinerari és evident i la pista forestal des del port del Cantó fins al
refugi està en força bon estat. La tornada des del refugi de Comes de Rubió passant per la Serra Seca i
el Pla Muntaner fins al port del Cantó està senyalitzada amb marques grogues i algunes fites. Si no es vol
fer la volta circular tornant per la Serra Seca es pot tornar des del refugi al port del Cantó pel mateix camí
de pujada.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Per arribar al cap del port del Cantó des del Pallars Sobirà, hem de prendre la carretera N-260 a Sort
i pujar uns aproximadament 18 km que remunten tota la vall de Siarb. Deixem enrere els pobles de
Vilamur i Rubió que es troben a peu de carretera. Si, en canvi, accedim al port del Cantó des de l’Alt
Urgell, hem de pujar per la N-260 des d’Adrall passant per la Parròquia d’Hortó, Avellanet i Pallerols del
Cantó. A dalt de tot del port, hi ha un aparcament on podem deixar el cotxe.

SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

Cada any desenes de ciclistes desafien les
dures rampes del port del Cantó i els seus
aproximadament 18 km? És un port molt
popular i conegut entre els aficionats al
ciclisme.

Les vistes que tenim de la Torreta de l’Orri
quan pugem per la Serra Seca. Abans el cim
encara no és visible.

RECORREGUT
Comencem l’excursió al cap del 1 port del Cantó (0:00h - 1.720m). Aquest port de muntanya separa les
comarques catalanes del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell unint les poblacions de Sort i Adrall. El port disposa
d’una àrea de pícnic amb taules i bancs. Prenem la pista de terra que, en direcció NO, ens condueix cap al
barranc de les Comes de Rubió. Pocs metres després d’haver iniciat la marxa, trobem un pal indicador. A
la nostra dreta, podem intuir el camí pel que tornarem al baixar i que va des del refugi de Comes de Rubió
passant per la Serra Seca i el Pla Muntaner i que arriba fins al punt on ens trobem. Nosaltres seguim recte
per la pista. La pista avança còmodament entre un bosc dens de pins. Aprofitem una esclarissada que fa
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el bosc, per observar a la nostra esquerra (al SO) el poble de Rubió. Es tracta del nucli habitat més alt de
Catalunya, a gairebé 1.700m d’altura. En aquest poble, neix un itinerari marcat que també puja per una
pista fins al refugi de Comes de Rubió. Amb aquesta pista enllaçarem més tard després d’haver caminat
una bona estona des del cap del port del Cantó. Nosaltres hem escollit el port del Cantó com a punt d’inici
de la ruta perquè precisament la tornada des del refugi per la Serra Seca acaba al port del Cantó i així ens
evitem fer un tram de recorregut per carretera al final de l’excursió.
A mesura que anem avançant, la pista va girant tímidament en direcció N-NE. Al cap d’una estona,
finalment enllacem amb la 2 pista que ve de Rubió (0:35h - 1.731m) tot creuant per un petit pont el
riu de les Comes de Rubió. 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 però el desnivell es
va guanyant progressivament, cosa que ens permet anar gaudint de l’entorn. Passem per una zona per on
el bosc s’obre una mica. Seguim pujant i el camí passa a l’altra banda del riu. Arribem a una gran planícia
que precedeix el refugi. Aquesta és una zona molt bonica i acollidora, una plana rodejada de prats alpins
i d’un bosc excepcional on predomina el pi negre. Aquesta espècie d’arbre s’adapta bé a les condicions
d’alta muntanya: suporta bé les baixes temperatures i els llargs períodes de nevades. A les Comes de
Rubió hi ha una zona de repoblació forestal de pi negre. La uniformitat de la grandària de l’àrea repoblada,
la densitat i l’edat de l’arbrat fan que no sigui un espai prou òptim per acollir espècies úniques d’aquest
entorn com el gall fer, el mussol pirinenc o els ratpenats forestals. És per això que podem observar alguns
arbres tallats a efectes de naturalitzar la zona, i convertir-la així en un entorn més heterogeni i propici per
aquest tipus de fauna. Aviat, podem veure el refugi al fons. Aquest refugi destaca per presentar un cert
aire basc amb la seva façana característica blanca i vermella.
Arribem al 3 refugi guardat de Comes de Rubió (1:30h - 1.956m) (50 places, wc, cuina, dutxes d’aigua
calenta, matalassos, mantes, calefacció, llum i una emissora d’emergència). 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 del refugi, un panell informatiu ens dóna informació de la zona on ens trobem
i de possibles itineraris marcats que es poden fer pels seus voltants. La ruta per excel·lència d’aquesta zona
és la que corona el cim del pic de l’Orri o Torreta de l’Orri, el punt culminant d’aquest massís, a 2.439m.
Aquest cim es troba completament aïllat de la resta de grans muntanyes del Pallars Sobirà i, per això,
ofereix unes magnífiques vistes dels grans massissos del Pirineu. Es tracta d’un cim fàcil de reconèixer
des de lluny, perquè a la seva cota més alta hi té dues grans antenes instal·lades. Des del refugi, per això,
no es pot veure.
Continuem la marxa en direcció NO per la mateixa pista per la que veníem. Trobem una 4 intersecció
on girem a la dreta (1:33h - 1.960m). Seguim la indicació de la Roca Senyada (20’) i l’Estany de Davall (50’)
de l’itinerari “Volta a les Comes de Rubió” del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Ens endinsem altre cop al bosc.
El camí ara fa una lleugera pujada i pren una clara direcció SE. Pel camí anem trobant marques grogues
de pintura als arbres. Durant tot el que queda d’excursió, cal anar seguint aquestes marques.
Arribem a un punt on el bosc s’obre completament i dóna pas a un gran prat. Estem a l’ample 5 coll de
Rubió (1:45h - 2.014m). Des d’aquest punt tenim una bona perspectiva de les muntanyes que envolten tot
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el circ de les Comes de Rubió. Al N hi podem veure la Roca del Músic i la Roca Senyada. Deixem enrere
l’itinerari marcat que va cap a la Roca Senyada i l’Estany de Davall, i prenem, en direcció S, l’ampla pista de
terra que ens porta al Pla Muntaner travessant tota la carena de la Serra Seca.
Al cap d’una estona d’avançar per la pista envoltada per bosc a banda i banda, 6 deixem enrere a la
nostra esquerra una pista (2:05h - 2.013m) que baixa cap al vessant oriental de la Serra Seca. Nosaltres
continuem avançant per la pista per la que veníem. Després de fer alguna petita pujada i alguna baixada,
la pista gira lleugerament a la dreta, en direcció SO. Deixem enrere a la nostra esquerra el Tossal de l’Àliga,
un modest cim de 2.157m totalment cobert de bosc. Pugem uns quants metres i arribem al bucòlic 7 Pla
Muntaner (2:30h - 2.052m). Hem de creuar tot el pla en direcció SO i baixar pel sender (marques grogues i
fites) que va a buscar el bosc entre els cims del Tossal (2.119m) i los Collets (2.064m). A partir d’aquest punt,
ja sempre pel bosc, es van perdent els 330m de desnivell que separen el Pla Muntaner del cap del Port
del Cantó. Durant la baixada, quan el bosc s’esclarissa una mica, podem observar el cap port del Cantó
al fons al SO. Finalment, arribem altre cop al 1 port del Cantó (3:30h - 1.720m), punt d’inici i final de la
ruta, després d’una excursió que ens ha permès descobrir una zona del massís de l’Orri que encara es
conserva bastant verge.

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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