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    ETAPA 8: ESCALÓ - ESPOT

ESCALÓ – FONT DEL PLANELL – CASTELL DE LLORT – ESPOT – ESTANY DE SANT MAURICI – MIRADOR DE 
L’ESTANY – ESTANY DE SANT MAURICI – ESPOT

Durada aprox.: 7.50 h
Desnivell aprox.: 1.565 m de pujada;  880 m de baixada
Distància aprox.:  43,3 km 
Altitud màxima: 2.180 m
Altitud mínima: 864 m
Mapa recomanat: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Esc. 1:50.000. Editorial Alpina.
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0 h Escaló, 864 m. Amb molt de compte, seguim la carretera C-28 cap al nord, en

direcció a Esterri d’Àneu, durant 1,1 km, fins que, a mà esquerra, trobem l’entrada
d’una pista i un rètol indicatiu per pujar a Espot pel Camí Reial.

0.15 h Font del Planell, 870 m. Taula, bancs de pícnic i font. Tot seguint punts grocs de
pintura,  comencem  per  pujar  uns  esglaons  i  guanyem  nivell  per  sobre  de  la
carretera, que ens queda a la dreta.

0.55 h Després  d’una  baixada,  s’arriba  a  un  camí  més ample.  S’ha  de  girar  cap  a
l’esquerra. Aviat el camí es fa més estret i travessa uns camps abandonats.

1 h Es passa per sota d’un pont després del qual ve una pujada forta per tal d’anar a
trobar una pista forestal que pràcticament ja no s’abandonarà fins a Espot.

1.25 h Borda del Terrissaire, 1.029 m. A la dreta de la pista queda la borda i el sender
per anar al que queda del Castell de Llort, a un quart d’hora. Seguim per la pista.

1.40 h Cruïlla, 1.250 m. Cap a la dreta es va a Estaís i Jou pel GR. Nosaltres seguim
cap  a  Espot,  a  l’esquerra.  A  partir  d’aquest  punt  ja  només  trobarem  les
característiques senyals vermelles i blanques. Deixem la pista forestal i guanyem
nivell per un sender bastant ample tot passant per sota d’una línia elèctrica. Als
cinc minuts abandonem el camí pel qual anàvem i girem a la dreta per tal d’agafar
un corriol. Passa per dins d’una bonica pineda.

1.50 h Pista. Així que el corriol surt a una pista, girem a la dreta. La seguim fins a Espot.
És molt planera i travessa el riu Escrita un parell de vegades.

2.15 h Espot, 1.300 m.  (serveis: hotel, alberg, casa rural, restaurant, càmping, estació
de serveis, botigues), (no us ho perdeu: volta pels carrers del poble,  església,
pont romànic, Casa del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici).
Travessem el poble tot deixant el riu a la dreta. Passem el bonic pont romànic de
La Capella i girem a l’esquerra tot deixant enrere el barri del Solau. Un carrer
pavimentat a tocar del riu el remunta fins al proper pont, que ens situarà al davant
de la Central Hidroelèctrica.

2.30 h Central Hidroelèctrica d’Espot, 1.350 m. Seguint sempre les marques del GR,
abandonarem el poble per la carretera que puja a l’estany de Sant Maurici. L’hem
de seguir durant 1,4 km fins al pont de Suar. És fàcil que ens haguem d’arrambar
per deixar passar els taxis i els cotxes que es dirigeixen al parc.

2.45 h Deixem a la dreta un càmping.

2.50 h Cruïlla,  1.420 m. Aquí ja abandonem la carretera per continuar per un vell camí
de la dreta. Està indicat per un rètol que diu que fins a l’estany de Sant Maurici i al
refugi Ernest Mallafré hi ha 2 h. Baixa fins a travessar el riu Escrita per un pont.
Després d’un bonic tram de pujada amb parets de pedra seca a ambdós costats,
gira a l’esquerra i esdevé un corriol que va remuntant el riu, a la nostra esquerra.
No fa grans desnivells i està molt fressat. Al nostre davant veiem sempre els cims
dels Encantats i la Roca de l’Estany.
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3.20 h Cruïlla, 1.610 m. Cap a la dreta es va al Mirador de Fogueruix i al refugi del Pla de la

Font. Seguim recte endavant. Algunes estones el camí avança sota l’ombra del bosc
de pins i avellaners.

3.30 h Pas de senderistes, 1.685 m. A partir d’aquí el camí s’eixampla com una pista. Aviat
aquesta es bifurca i agafem la de sota. 

3.35 h Cruïlla, 1.685 m. Se’ns afegeix per l’esquerra el corriol que puja de l’aparcament de
l’entrada del Parc al prats de Pierró. A partir d’aquest moment és fàcil que trobem més
gent fent el mateix camí fins a l’estany de Sant Maurici. És un tram bastant planer.

3.45 h Carretera i pont de Pallers a l’esquerra. Travessem la carretera que puja a l’estany
de Sant Maurici. Aviat entrem a una espessa avetosa per la qual anirem guanyant
cota. De tant en tant trobem plafons interpretatius de l’hàbitat.

4.05 h Pista transversal. Girem a l’esquerra, pista amunt.

4.15 h Ermita de Sant Maurici a la dreta, a sota d’una balma, 1.810 m.

4.20 h Cruïlla, 1.850  m.  A l’esquerra,  a  10  min,  queda  el  refugi  Ernest  Mallafré. Hi
passarem de baixada. De moment, hem de continuar recte amunt.

4.25 h Estany de Sant Maurici, 1.930 m. A tocar de l’estany buscarem un rètol indicant la
pujada a la «Cascada de Ratera». Seguirem aquest corriol, que deixa les aigües de
l’estany  a  l’esquerra  i  una  bonica  panoràmica  dels  Encantats  i  l’estany  al  nostre
darrere. Està indicat amb estaques amb la punta pintada de groc. Als cinc minuts el
corriol es bifurca: el de l’esquerra baixa cap a l’estany. Nosaltres seguim el de la dreta,
que entra al bosc. Sentim tota l’estona el so de la cascada.

4.45 h Cascada de Ratera, 2.040 m. Seguim amunt pel  corriol  en direcció a l’estany de
Ratera. Ara la pujada és més contundent. Anem sempre pel mig de l’avetosa. 

5 h Pista que va des de l’estany de Sant Maurici fins al refugi d’Amitges, 2.090 m. Girem
a l’esquerra, travessem el riu per un pont i seguim una estona per la pista. Ara tornem
a seguir les marques blanques i vermelles del GR.

5.05 h Estany de Ratera, 2.140 m. El deixem a la dreta, a tocar de la pista. Quan aquesta es
bifurca, no agafem la que baixa cap a l’estany, sinó la principal, que continua amunt.

5.10 h Cruïlla, 2.145 m. Cap a la dreta es pujaria al refugi d’Amitges. Nosaltres agafem la
pista de l’esquerra, cap al Mirador de l’Estany. Veurem lluny, a la dreta, les esveltes
Agulles d’Amitges, amb el Pic d’Amitges i el Tuc de Saboredo al seu darrere. 

5.25 h Mirador de l’Estany, 2.180 m. Panoràmica de l’estany de Sant Maurici i els Encantats
al darrere, de les muntanyes del voltant, del que queda de l’antiga caserna militar que
es va cremar l’any 1955, etc. 

Just abans d’arribar al Mirador, on hi ha una taula d’orientació amb els topònims de la
panoràmica, a l’esquerra surt el corriol que seguirem per tornar a l’estany de Sant
Maurici per l’altra banda de la vall. És una variant que la fa poca gent i, en canvi, val la
pena perquè ofereix una altra visió de la vall. Seguim, doncs, aquest corriol. Tot i que
el flanqueig fins a l’altre vessant fa una curta pujada, a partir d’aquest moment gairebé
sempre tot  és baixada fins a Espot.  En aquest  flanqueig  no hi  creixen els  arbres
perquè cada hivern hi baixen les allaus. Passem a gual el barranc del Portarró.
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a la dreta aniríem al Portarró i al refugi de l’estany Llong, a 2.15 h. Nosaltres girem a
l’esquerra, cap avall.

5.50 h A la dreta deixem el  corriol que puja a la vall de Subenuix, 2.050 m. Aviat ve un
tram d’una curta, però pendent pujada, pel mig del bosc. Després veiem, a l’esquerra,
l’embassament de l’estany de Sant Maurici. Anirem a sortir més avall d’aquest.

6.10 h Deixem a la dreta l’entrada a la vall de Monestero. Nosaltres seguim recte endavant.
De seguida trobem a mà dreta una senyalització per anar al refugi Ernest Mallafré. La
seguim.

6.15 h Refugi Ernest Mallafré a la dreta,1.910 m. Continuem avall per la pista.

6.25 h Cruïlla a  sobre de l’ermita de Sant  Maurici,  1.850 m. Cap a l’esquerra es puja a
l’estany de Sant Maurici. Girem a la dreta. A partir d’aquest moment hem de seguir el
mateix itinerari de la pujada.

6.55 h Carretera i pont de Pallers a la dreta.

7.05 h A la dreta, corriol que va a l’aparcament del prat de Pierró.

7.15 h A l’esquerra, camí que puja al coll de Fogueruix i refugi del Pla de la Font.

7.40 h Carretera. La seguim fins a Espot.

7.55 h Espot, 1.300 m.

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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