
Ruta de la fauna de Senet 
 

Seguim l'antic camí del port de la Gelada fins als miradors de el barranc de l'Esbornada i de Estarredono 
 
Desnivell acumulat 465 m 
 
Distància total  5,8 km 
 
Temps total efectiu 2:00 h 
 
Altitut mínima  1.291 m 
 
Punt de sortida / arribada Centro de Informació de Senet 
 
Altitut màxima  1.716 m 
  
Població mes propera Senet de Barrabés 
 

Recorregut parcialment circular de 5,8 km de longitud per l'Espai d'Interès Natural de Gelada. Comencem la ruta al 

poble de Senet, a la comarca de l'Alta Ribagorça. Des d'aquí pugem per un antic camí fins a la font de l'Planaverd, 

on deixem enrere el bosc i comencem a tenir bones vistes de el massís de la Maladeta i els Besiberris. L'ascensió es 

suavitza, vam coincidir un moment amb la pista forestal per on baixarem de tornada i -seguint en tot moment pel 

camí marcadors arribem al coll de Ros, on trobem un refugi de pastors i, uns metres més endavant, el mirador de 

l'Esbornada. Fem el primer tram de retorn per la pista forestal, baixant a poc a poc per un terreny molt agradable i 

desviant-nos un moment per gaudir del mirador de Estarredono. Més endavant tornem a enllaçar amb el camí antic 

i baixem per aquesta via fins a Senet. 

Aquest itinerari ens permet descobrir la fauna i la vegetació de muntanya d'aquesta zona caracteritzada pel modelat 
glacial. Comencem la ruta immersos en el bosc típic de la muntanya mitjana i vam arribar fins als prats subalpins. Els 
panells informatius ens ajuden a reconèixer els indicis i rastres de fauna, adaptada a el clima i la vegetació, mentre 
observem i prenem consciència de l'impacte de la presència humana en el paisatge. També vam gaudir de vistes a 
les altíssimes muntanyes properes, de més de 3.000m d'altitud, com el massís de la Maladeta i els Besiberris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA CARTOGRÁFICO 

 
 
 

MÉS INFORMACIÓ 

Durada: mig dia 

Temps total efectiu (sense parades): 2: 00h en total: 0: 55h per pujar des de senet fins al mirador de l'esbornada, 0: 
25h per anar des d'aquí fins al mirador de estarredono i 0: 40h per baixar des d'aquest punt fins senet. 

Dificultat: mitjana. el primer tram de la ruta presenta la major pujada, després el pendent es suavitza 
considerablement. 

Epoca: estiu, primavera i tardor. 

Cartografia: parc nacional d’Aigüestortes i estany de sant Maurici - vall de boí. 1: 25.000. editorial alpina. 

Observacions: encara que l'itinerari hauria d'estar marcat en la seva totalitat amb pals de fusta amb una empremta 
d'isard, algunes d'aquestes marques han caigut o s'han deteriorat. no és massa complicat trobar el camí, però 
recomanem estar atents i seguir les marques grogues de camins vius fins al mirador de l'esbornada. a continuació, 
durant tot el tram que fem per pista forestal, la ruta no està marcada però no té pèrdua. al sector final de la ruta 
desfem el camí ja recorregut a el principi de l'itinerari. 

 

Com arribar en Vehicle. 

Arribem a la desviació de Senet-Aneto per la carretera N-230 entre el Pont de Suert i Vielha. Aquesta sortida -bé 

senyalitzada es troba a 20 km de Pont de Suert (si venim des del sud) o a 20 km de Vielha (si venim des de la Vall 

d'Aran). Prenem el desviament i seguim les indicacions de Senet. La carretera secundària creua el riu Noguera 

Ribagorçana, fa un gir i ràpidament ens condueix fins a les primeres cases de poble (1 km des del desviament). El 

Centre d'Informació de Senet està situat just a l'entrada del poble, a la mateixa carretera. Podem estacionar allà 

mateix. 


