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ETAPA 7: RIBERA DE CARDÓS - ESCALÓ
RIBERA DE CARDÓS – BORDES DE TORMEDO I ESCOLÀ – FINAL DE LA PISTA DEL DAMUNT DE LA BANA – COLL
DE LA BANA – AIDÍ – ESTARON – SANT PERE DEL BURGAL – ESCALÓ

Durada aprox.: 5.45 h
Desnivell aprox.: 600 m de pujada; 575 m de baixada
Distància aprox.: 16,2 km
Altitud màxima: 1.360 m
Altitud mínima: 864 m
Mapa recomanat: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Esc. 1:50.000. Editorial Alpina.
Ressenya actualitzada: Juliol 2016
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0h

Ribera de Cardós, 900 m. Quan es va escriure aquesta ressenya el tram des de
Ribera de Cardós fins a Estaron no estava senyalitzat i la major part del camí
encara no s’havia desbrossat. És per aquest motiu que potser quan el seguiu, si
ja s’ha restaurat, trobeu alguna petita variació. D’altra banda, si encara no s’ha
restaurat també podeu realitzar l’excursió, tot i que de manera no tan còmoda.
Sortim del davant de l’hotel Cardós. Pugem per la carretera de Surri, Anàs,
Estaon i Bonestarre però de seguida, després del primer revolt, agafem un carrer
a mà esquerra al principi del qual hi ha un fanal. El carrer baixa tot deixant a
l’esquerra una casa alta, nova, i les casetes blanques de les antigues obres
hidroelèctriques. Aquest carrer aviat fa un revolt tancat a l’esquerra per
desembocar a la carretera. Tanmateix, no farem aquest revolt, sinó que seguirem
recte endavant per un camí vell amb paret de pedra seca a l’esquerra. Travessem
una carretereta asfaltada i seguim recte, sota l’ombra dels arbres, pel camí vell.
Cent metres abans de sortir a la carretera, deixem a l’esquerra una petita capella
encastada a la roca dedicada a Sant Antoni.

0.10 h

Carretera principal de la vall de Cardós. La travessem, girem a la dreta i la
seguim uns cent metres. Allà on hi ha un senyal de trànsit d’avançament comença
una pista que va a la depuradora. No la seguirem, sinó que continuarem recte
endavant per la continuació del camí vell. Va paral·lel a la carretera, amb parets
de pedra seca a la dreta. Quan es bifurca, just a sota d’una gran torre de la llum,
agafem l’opció de l’esquerra, que va baixant cap al riu.

0.15 h

Pont de Bocorona. A l’altra banda del riu Noguera de Cardós trobem la borda
Ferreperet. Deixem la borda a l’esquerra i el camí s’estreteix.

0.25 h

Bifurcació del camí en dos corriols que van a parar al mateix lloc: a la petita
fondalada del barranc del Pixal de Niarte. El travessem i a l’altra banda trobem la
borda de Serni, que deixem a l’esquerra, a tocar del camí. Avancem un parell de
minuts. Tenim els camps a la dreta, a sota del camí, i també la línia d’alta tensió.

0.27 h

Bordes de Tormedo. Nucli de cinc bordes pel mig de les quals passa el camí.
Anem trobant la d’Ansuiet, Escolà, Fèlix, Marrot i Trixó. Després el camí es perd i,
a partir d’aquest punt, s’ha de continuar més o menys recte per allà on es pugui
fins que es recuperi i senyalitzi aquest tram. De vegades travessareu prats,
d’altres passareu per dins del bosc, en alguna ocasió intentareu caminar per dins
d’una antiga segla, però, sigui com sigui, és un recorregut incòmode i val la pena
dur pantalons llargs. Quan porteu mitja hora caminant per aquesta planura erma,
tornareu a trobar el camí tradicional. Passa entre unes roques de l’esquerra i els
prats més enfonsats de la dreta. Als pocs metres torna a estar tapat i haureu de
baixar als prats de sota.

1.15 h

Borda.

1.25 h

Prat i pont del Flac, 855 m. Finalment arribem a un prat on la vall queda
tancada. A la dreta trobem el pont de fusta que dóna a la carretera principal de la
vall. A l’estiu ve gent a banyar-s’hi. Un cop a la carretera L-504, just al km 5, girem
a l’esquerra i la seguim durant 500 metres. Cal parar atenció perquè just al
principi d’un revolt tancat, a mà dreta trobarem el camí vell que puja al petit nucli
de la Bana. Té una barana de fusta a l’esquerra. Comencem a trobar marques de
pintura groga, que de vegades ens ajudaran a identificar el camí que hem de
seguir.

1.35 h

Barana de fusta. Tirem amunt pel camí fins a arribar a una de les cases del
llogarret de la Bana. La deixem a l’esquerra i la circumval·lem tot passant pel seu
costat fins a sortir a una carretera estreta, asfaltada.
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1.45 h

Carretera. Girem a la dreta, carretera amunt, tot passant per sota d’una línia d’alta
tensió, durant 200 m. A l’esquerra ens queda una vista bonica de Tírvia i, al seu
darrere, la vall de la Coma. Passat un revolt una mica tancat cap a la dreta, a mà
esquerra trobem altra vegada el camí vell.

1.50 h

Camí vell, 920 m. Abandonem la carretera per agafar el camí vell. És un corriol marcat
amb ratlles de pintura groga. El camí passa entre alzines i pins. Aviat trobem arbres de
ribera. Allà hi ha el barranc que baixa del port de la Bana. El deixem a l'esquerra del
camí, que ara fa un gir a la dreta per començar a guanyar nivell tot fent giragonses per
dins de la pineda.

2.05 h

Construcció circular, 1000 m. Arribem a una construcció circular en runes, que
deixem a la dreta. Continuem pujant per la pineda fins a trobar-nos la pista.

2.15 h

El camí creua a la pista, 1.075 m. Creuem la pista i continuem pel camí vell bosc
amunt. És important no perdre les marques grogues. El camí puja buscant els trams
de menys pendent.

3h

Coll de la Bana, 1.360 m. A l’altra banda tenim la panoràmica de les muntanyes del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. D’esquerra a dreta veiem el
Montsent de Pallars, el Montorroio, el pic de Fonguera, el Pui de Linya, el pic de
Pinetó, lo Tesso i el Pui de la Bonaigua. A partir d’aquest punt i fins al poble d’Estaron
seguim el camí vell, recuperat l’any 2014 pel Parc Natural de l'Alt Pirineu. Seguim les
marques grogues.

3.15 h

Borda de Gregori, 1.228 m. Arribem a una borda que ens queda a dalt del camí.
Nosaltres seguim recte endavant. El camí és bastant pla, però cal vigilar amb alguna
esllavissada. Aquesta zona està plena d'aranyoners i alzines. Aviat veureu el poble
d’Estaron i, a l’esquerra d’aquest, Aidí Jussà. Uns metres més avall, tot i que des del
camí no es veu, a l’esquerra, a dalt d’un turonet, queden les restes de l’ermita de Sant
Antoni (1.213 m). Des d’aquí es veu, enfonsat, el poble enrunat d’Aidí Sobirà. Hi
passarem minuts més tard.

3.25 h

Aidí Sobirà, 1.200 m. Deixem el que queda de les cases a la dreta i continuem avall
pel camí vell.

4h

Cruïlla d’Aidí Jussà, 1.053 m. Ja arribant a Estaron deixem a l’esquerra un registre
de l’aigua del poble i, de seguida, trobem la cruïlla d’Aidí, que deixem a l’esquerra.
Aviat passem el barranc del Riu en un indret molt obac. A partir d’aquest moment
trobem ratlles de pintura groga que, tot guanyant cota, ens portaran a Estaron.

4.10 h

Estaron, 1.060 m. (casa rural), (no us ho perdeu: volta pel poble, església). Travessem
el poble tot passant per la seva petita plaça. Podem omplir la cantimplora a la font.
Sortim a la carretera per l’altra banda del poble, la seguim avall fins trobar-vos un
revolt tancat a mà esquerra. Aviat veiem les cases d’Escaló, on anirem a parar.

4.20 h

Revolt tancat a mà esquerra. Del camp de sota en surt un caminet que no està marcat
amb marques grogues. És a mà esquerra, dos o tres metres camp avall. Fa una zigazaga entremig de malesa, entra en un alzinar, passa pel costat de torres elèctriques i
després baixa fins a sortir a la carretera. Un cop a aquesta, girem a la dreta fins al
proper revolt tancat a l’esquerra.
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4.30 h

En aquest revolt potser hi trobem cotxes aparcats. D’aquí surt un caminet que va
baixant, després recupera cota per dins de l’alzinar i acaba baixant fins al barranc. És
un camí construït en l’antiguitat que de vegades es va haver de guanyar a la roca. A
mesura que ens apropem al barranc és fàcil que ens preguntem on deu continuar el
camí per l’altra banda, perquè tot és escarpat i aquest no es veu per enlloc.

4.45 h

Barranc de la Pastera, 1.018 m. Bedolls, pins, lloc idíl·lic. Tirem barranc amunt,
deixant-lo a la dreta. El camí puja entre pins, alzines, bruguerola, etc. i està marcat
amb marques grogues.

4.50 h

Cruïlla, 1.054 m. Un camí segueix recte endavant, empedrat. Nosaltres girem a
l’esquerra, tal com ho marca una fletxa groga, tot passant pel mig d’unes alzines. Aviat
es troba una altra desviació a la dreta, però seguim endavant, sempre guanyant nivell
cap al nord.

5h

Cap del serrat, 1.113 m. A partir d’aquí el camí perd nivell pel mig d’una pineda. A poc
a poc anirem sentint de més a prop els cotxes que passen per la carretera del fons de
la vall. En baixar de cota, els arbres que ens acompanyen tornen a ser
majoritàriament alzines. En sortir a uns marges transversals de pedra, girem a
l’esquerra i baixem pel mig de dues parets de pedra. Són construccions del monestir
on anirem a parar. Hi arribarem després de travessar un barranc per un petit pont de
fusta.

5.20 h

Monestir de Sant Pere del Burgal, 937 m. Deixem el monestir a l’esquerra i anem
direcció a Escaló, que veiem més enllà. A partir d’ara el camí està més arreglat i
freqüentat. Fins i tot hi ha algunes baranes.

5.35 h

Pista, 870 m. Som gairebé a l’alçada del riu. Girem a la dreta per la pista, amb el riu i
una barana de fusta a l’esquerra.

5.40 h

Cruïlla, 870 m. Cap a l’esquerra travessem el riu Noguera Pallaresa per un pont. Cap
endavant aniríem a Esterri d’Àneu. Passat el riu, ja som a la carretera i al poble
d’Escaló.

5.45 h

Escaló, 864 m. (hotel, restaurant), (no us ho perdeu: volta per l’antiga vila closa
medieval; torre de guaita).

SI TROBES ERRORS A LES RESSENYES, CANVIS EN ELS CAMINS O TENS
ALGUN SUGGERIMENT, AGRAIREM QUE ENS ESCRIGUIS A
info@ramatdecamins.cat.
Col·labora amb el projecte Apadrina un camí!
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