
- Per a més informació dels itineraris i del Parc Nacional
es recomana visitar abans les Cases del Parc.

- Si utilitzeu el servei de guies-interpretadors podreu
gaudir molt més de la vostra estada al Parc Nacional.

- Respecteu la normativa de protecció del Parc Nacional, 
d’aquesta manera col·laborareu en la seva conservació.

- Sigueu prudents. Recordeu que la vostra seguretat és 
la nostra preocupació però és la vostra responsabilitat.

- Les aigües de les fonts no estan tractades sanitàriament.
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Itinerari 3
A peu per la Noguera Ribagorçana

Itinerari: Refugi de Conangles - Embassament de Baserca - Senet
Accés: des de l’aparcament de la Contesa, situat a 1,3 km 
abans de la boca sud del túnel de Vielha (N-230)
Durada del recorregut: 2 h 30 min (anada)
Dificultat: baixa, camí còmode i amb poc desnivell
Desnivell: -191 m (1.500-1.309) 
Època recomanada: de maig a novembre
Observacions: camí que va seguint la riba esquerra de la 
Noguera Ribagorçana, aigües avall, que coincideix amb el 
sender de circumval·lació del Parc i amb el GR 11 parcialment. 
Si només se’n vol fer un tros la part més bonica i interessant 
és el moment que travessa la fageda i el riuet de Besiberri, 
prop del refugi de Conangles. 

Itinerari 4
La vall de Fenerui

Itinerari: Hospitalet de Senet - cabana de Fenerui - Font de l’Orri
Accés: des de l’aparcament situat al costat de l’Hospitalet de 
Senet (N-230)
Durada del recorregut: 3 h (anada)
Desnivell: 800 m (1.450 - 2.250)
Dificultat: de moderada a forta, pel desnivell acumulat durant 
el recorregut
Època recomanada: de juny a octubre
Observacions: l’itinerari comença a l’inici de l’embassament 
de Baserca, i després de vorejar-lo, comença a enfilar-se per 
l’antic camí de Fenerui, que comunicava la vall de Barravés 
amb la vall de Boí. Dels boscos de caducifolis inicials, de gran 
bellesa a la tardor, es passa més amunt a boscos de coníferes 
i prats alpins, on podem gaudir d’una gran diversitat de flors 
d’alta muntanya i d’una bellesa geològica excepcional. 

Itinerari 7
Boca sud del túnel - Pòrt de Vielha

Itinerari: Espitau de Vielha/Refugi de Conangles - Pòrt de Vielha
Accés: des de l’aparcament de la Contesa, situat a 1,3 km abans de la 
boca sud del túnel de Vielha (N-230)
Durada del recorregut: 3 h (anada)
Dificultat: moderada fins a assolir la collada de muntanya
Desnivell: 915 m (1.525 - 2.440) 
Època recomanada: de juny a octubre
Observacions: a la boca sud del túnel de Vielha, comencen les 
marrades d’aquest camí que antigament era el pas obligat per arribar 
a la vall d’Aran. Des del cap del port de Vielha o de Barravés, situats 
al bell mig dels Pirineus, gaudirem d’unes vistes excepcionals. 
Des d’allí, qui vulgui caminar més, pot seguir el camí que mena cap a 
Vielha seguint la Canal del Pòrt de Vielha i el riu de Hònt Herèda fins 
arribar ben a prop de la boca nord del túnel. Compte amb els canvis 
sobtats de temps. Aquest itinerari forma part del GR 211-5 i de la 
xarxa de Camins Vius.

Itinerari 5
La vall de Besiberri

Itinerari: Refugi de Conangles - Estany de Besiberri
Accés: des de l’aparcament de la Contesa, situat a 1,3 km 
abans de la boca sud del túnel de Vielha (N-230)
Durada del recorregut: 2 h (anada)
Desnivell: 492 m (1.500-1.992)
Dificultat: moderada per l’existència de trams de camí amb 
fort pendent
Època recomanada: de maig a novembre
Observacions: aquest itinerari permet apreciar les magnífi-
ques fagedes presents en aquest sector. També és un bon 
indret per observar el perfil esglaonat de la vall i les cas-
cades, resultat de l’acció de les antigues glaceres. Passat 
l’estany gran, el camí continua cap a l’Estanyet, on es troba 
el refugi-bivac de Besiberri, de 16 places, que és una bona 
base per efectuar ascensions i escalades de més dificultat.

Itinerari 6
Estanhs de rius

Itinerari: Espitau de Vielha/Refugi de Conangles - Estanhs 
de Rius
Accés: des de l’aparcament de la Contesa, situat a 1,3 km 
abans de la boca sud del túnel de Vielha (N-230)
Durada del recorregut: 2 h 30 min (anada)
Desnivell: 810 m (1.525-2.335)
Dificultat: moderada per l’existència de trams de camí amb 
fort pendent
Època recomanada: de juny a octubre
Observacions: és un itinerari que segueix la ruta del GR 11, 
i que no presenta cap dificultat especial si exceptuem el 
pendent continuat. Un cop assolit el port de Rius, s’entra 
en una vall amb nombrosos estanys. A la primavera i la 
tardor, si anem atents, podrem descobrir, amb l’ajuda 
d’uns prismàtics, la presència d’alguns ramats d’isards.

Centre d’informació de Senet
La Serradora · C/ del Port, 10 · E 25553 Senet (Alta Ribagorça)
Tel. 973 69 82 32 · Fax 973 69 82 29 

Casa del Parc Nacional de Boí
Ca de Simamet · C/ de les Graieres, 2 · E 25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 69 61 89 · Fax 973 69 61 54 

Casa del Parc Nacional d’Espot
C/ de Sant Maurici, 5 · E 25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel./Fax 973 62 40 36

Centre d’Informació de Llessui
Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua
Antigues escoles, s/n · E 25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Tel. 973 62 17 98 · Fax 973 62 18 03 

Pàgines web
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes

Correu electrònic
info.aiguestortes@oapn.es
pnaiguestortes.daam@gencat.cat



La vall de Barravés
Un riu, la Noguera Ribagorçana, defineix perfectament els límits 
geogràfics d’aquesta vall que van des de les capçaleres de Molières 
i Conangles fins a l’aiguabarreig amb la Noguera de Tor, més amunt 
del Pont de Suert. El nom de Barravés ja està documentat al segle XI 
i podria voler dir “la boca o gola de vall”, fent al·lusió a l’estretor dels 
seus vessants a partir del poble de Forcat. 
Administrativament és un territori repartit entre la Ribagorça arago-
nesa, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran. Vilaller n’és la població més 
important, situada a la part meridional i on trobem la majoria de 
serveis de la vall. Més amunt, al poble de Senet, hi ha el centre 
d’informació del Parc Nacional, un bon punt per a informar-nos de 
les activitats que s’hi poden fer. 
Muntanyes granítiques que superen els tres mil metres d’altitud, 
fagedes alimentades pels vents humits d’Europa i prop de 40 estanys 
repartits entre les diferents valls configuren, junt amb les tradicionals 
baixades de falles de la vetlla de Sant Joan o la fira de bestiar de 
Tots Sants, un patrimoni natural i cultural que mereix ser descobert. 
La vall de Barravés, tota una sorpresa!

Itinerari 1
La cascada del Salto

Itinerari: Senet - l’Esbornada - el Salto 
Accés: des del poble de Senet, davant del centre d’informació del Parc
Durada del recorregut: 30 min (anada)
Desnivell: -130 m (1.309 - 1.179)
Dificultat: baixa
Època recomanada: tot l’any
Observacions: sortint del centre d’informació, anem seguint el carrer del 
Port que ens deixa a la plaça del poble, coneguda com la plaça de Baix. 
Des d’allí surt un camí que passa pel Pilaret de Sant Sebastià i continua 
cap als peus de l’Esbornada, un gran despreniment de roques que va 
caure per la riuada de 1963. Després, el camí vell de Vilaller, i cabanera 
comarcal, ens portarà fins al Salto, llarga i fina cascada d’aigua també 
coneguda com la Salvassa. Aquest itinerari forma part d’un tram de 
camí adaptat per a invidents amb cartells interpretatius, així com del 
sender de circumval·lació del Parc, conegut com a Camins Vius.

Itinerari 2
Senet - Port de Gelada

Itinerari: Senet - cabana d’Artigalonga - Port de Gelada
Accés: des del poble de Senet, davant del centre d’informació 
del Parc
Durada del recorregut: 3 h (anada)
Desnivell: 700 m (1.309 - 2.075)
Dificultat: moderada pel desnivell inicial
Època recomanada: de maig a novembre
Observacions: la primera part de l’itinerari coincideix amb la ruta 
de la Fauna de Senet, perfectament senyalitzada i amb plafons 
didàctics que ens il·lustren sobre els principals valors naturals 
d’aquesta muntanya. Un cop arribats al port de Gelada, si tenim 
més ganes de caminar, podem escollir baixar a la vall de Boí per 
dos camins diferents: cap al sud, el que porta cap al poble de 
Barruera, passant pel costat de l’ermita de Sant Salvador; i cap a 
l’est, el que mena cap a la collada de Basco i cap a al poble d’Erill 
la Vall. Aquest itinerari forma part de Camins Vius.
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Camins Vius és una proposta per recuperar les antigues vies de 
comunicació que existien entre les diferents valls que envolten el 
Parc Nacional. El resultat és un camí que defuig els indrets més 
transitats de l’interior d’aquest espai natural protegit passant per 
molts dels pobles de la seva zona d’influència.


