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ETAPA 14: REFUGI DE CONANGLES - BARRUERA
REFUGI DE

CONANGLES – SENET – PORT DE GELADA – ERILL LA VALL – BOÍ - BARRUERA

Durada aprox.: 8 h
Desnivell aprox.: 1.055 m de pujada; 1.515 m de baixada
Distància aprox.: 22,1 km
Altitud màxima: 2.075 m
Altitud mínima: 1.100 m
Mapa recomanat: Vall de Barravés – Ribagorça. Esc. 1:25.000. Editorial Alpina.
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Refugi de Conangles, 1.555 m. Una vegada a la carretera de sobre del refugi, la
seguim cap al sud fins a una àrea de pícnic. Llavors girem a l’esquerra, cap als
estanys de Besiberri, per un pista del bosc.

0.10 h

Bifurcació de la pista. Agafem la de la dreta, per on va el GR. Una estona més tard la
pista es dilueix i girem a l’esquerra per travessar un prat.

0.15 h

Després del prat passem un pont de ciment. Continuem pel corriol fins que, una mica
més endavant, es converteix en una pista.

0.30 h

Sortim a una pista més ampla. Cap a la dreta, travessant el riu, es va als estanys
d’Anglos i la collada de Ballibierna. Nosaltres seguim per la pista més ampla i
recuperem una mica de cota. A la dreta ens queda l’embassament de Baserca o de
Senet.

1.05 h

Passem pel costat d’unes torres de telecomunicacions, 1.507 m. Després perdem
nivell per una pista que en alguns trams és bastant pendent.

1.20 h

Anem a sortir a una carretera. La seguim avall.

1.30 h

Es va a sortir a una altra carretera transversal. A la dreta es va cap a
l’embassament. Nosaltres girem cap a l’esquerra, carretera avall, però tan bon punt es
veu la Central Elèctrica de Moralets, cal parar atenció perquè, al costat d’un edifici
llargarut de ciment, surt la pista que hem d’agafar. És a la nostra esquerra. Aquesta
pista al principi puja una mica i passa per sota d’una torre elèctrica. Després va
planejant. Als dos o tres minuts d’agafar-la trobem una bifurcació. Seguim per la pista
de baix, de la dreta.

1.45 h

La pista va a sortir a un revolt d’una carretera. Girem a l’esquerra, carretera amunt,
tot deixant a la dreta una àrea infantil. En aquesta àrea hi ha diverses possibilitats
d’itineraris: cap a l’església romànica de Santa Cecília, cap al Pilaret de Sant Antoni
Abat, cap al Pilaret de Sant Isidre, etc.

1.55 h

Senet, 1.312 m. (serveis: casa rural), (no us ho perdeu: Punt d’Informació del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, volta pel poble, església). Només
arribar al poble, a la dreta ens queda l’antiga serradora, avui Centre d’Interpretació del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Uns metres més enllà, a mà
esquerra, trobem un rètol indicatiu que assenyala el camí vell per pujar cap al port de
Gelada. El primer tram fins a la cabana d’Artigalonga coincideix amb una Ruta de
Fauna al llarg de la qual anirem trobant rètols interpretatius. Està senyalitzada amb
estaques amb unes petjades d’isard de color blau. Es deixa l’església a la dreta. Just
al principi passem per uns cóms, que deixem a l’esquerra. Anem pujant per dins del
bosc de pi roig, avellaners, grèvols...

2.30 h

Anem a sortir a un abeurador. Som a les pastures de Planaverd (1.550 m). No
seguim per la pista sinó que passem pel costat del cóm i, a l’altra banda, agafem un
camí que puja. Al principi està molt desfet. Guanya nivell entre una tanca metàl·lica a
mà esquerra i boixos a la dreta. Està poc fressat. Es va a sortir a un espai més obert
on el camí es perd. Cal pujar entre boixos i pastures fins a sortir a una pista. Girem a
la dreta, pista amunt fins que, a pocs metres, a un revolt de la pista, l’abandonem per
continuar pel corriol, aquí també bastant desfet. Llarg flanqueig amb vistes aèries de
Senet.
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Cabana d’Artigalonga, 1.720 m. Aixopluc per als pastors que hi viuen a l’estiu. Zona
de pastures on abans s’hi havia sembrat ordi, sègol i patates. En uns cóms podem
omplir les cantimplores. Aquí abandonem la ruta de la fauna i començarem a trobar
estaques amb la punta groga. De moment cal pujar fins a la pista que hi ha una mica
més amunt de la cabana. Però cal parar atenció perquè allà mateix, just on hi ha un
cóm per sobre de la pista, surt el camí vell que cal seguir en direcció al port de
Gelada. Al principi es flanqueja paral·lelament a la pista, que ens queda a sota i a la
dreta. Aviat tornem a sortir a la pista, a l’altra banda de la qual hi ha una petita
cabana. Però no cal trepitjar la pista perquè el corriol continua per aquest vessant de
la muntanya. A partir d’ara el corriol ja es troba més fàcilment. Arribem al port després
d’un llarg flanqueig per la muntanya.

5h

Collada d’Erill o de Basco, 1.920 m. Tanca per al bestiar. A la dreta queda el Faro
d’Erill i a l’esquerra el pic de Comaminyana. Al nostre davant tenim vistes aèries de
les bordes d’Erill, Boí, Taüll i, més amunt, l’urbanització del Pla de l’Ermita. Erill queda
amagat. Ara hi ha l’opció de seguir les estaques grogues, que baixen per la dreta de la
vall camp a través, o baixar en direcció a les bordes. Si decidim la segona —al nostre
parer més recomanable—, cal baixar camp a través, creuar el barranc de l’esquerra i
anar a buscar una cabana de pedra molt antiga, situada en un punt molt estratègic, a
dalt d’un turó.

5.25 h

Cabana de pedra, 1.700 m. Des d’aquí es veuen, a sota, les bordes d’Erill.

5.35 h

Passem pel costat de les bordes de Joanamat, Martimpé i Vidal, conegudes per Erill
Amunt, que deixem a la dreta, 1.600 m. Aquí hi havia hagut l’antiga capella de Sant
Cristòfol, ara en runes. Passem a l’altra banda d’aquestes construccions i seguim cap
a la dreta (O) per un camí un xic fressat que deixa a l’esquerra el bosc i a la dreta els
prats. Aquí trobem les estaques que baixem per la dreta de la vall des de la collada de
Basco. Travessem un barranquet després del qual voregem un prat rodejat d’arbres.
Tirem prat avall i, a l’altra banda, ja trobem un rierol, una paret de pedra seca i el
sender, ara sí, molt evident.

5.55 h

Principi del camí, 1.575 m. Girem a l’esquerra i comencem a baixar per aquest bonic
camí del bosc.

6.30 h

Ja molt a prop del poble d’Erill, travessem el barranc una mica més avall d’una petita
resclosa. Ara el barranc ens quedarà a la dreta.

6.35 h

Erill, 1.250 m (serveis: hotel, apartaments, casa rural, alberg, restaurant), (no us ho
perdeu: volta pel poble, església, Centre d’Interpretació del Romànic). Parc infantil.
Baixem pels carrers. Just quan trobem una font de pedra, hem de girar a l’esquerra en
direcció al camí vell que va a Boí.

6.45 h

El camí vell ha anat deixant enrere les cases i els horts i va a sortir a la carretera que
travessa la vall de Boí, la L-500. Passem a l’altre costat i girem a la dreta. Al cap de
pocs metres, al km. 15, trobem una carretera asfaltada, més estreta, que baixa a
l’esquerra en direcció a la depuradora de Boí. La seguim, deixem la depuradora a la
dreta i travessem el barranc per un bonic pont de fusta i ferro. A l’altra riba guanyem
nivell per un caminet al llarg del qual trobem plafons interpretatius de la fauna, la flora
i els elements patrimonials dels entorns. Arribem a Boí per la part de baix, per sota
d’un gran hostal. Anem a sortir al davant del cementiri.

7h

Boí, 1.250 m. (serveis: hotel, apartaments, casa rural, restaurant), (no us ho perdeu:
església, Casa del Parc, volta pel poble). Des d’aquí podem pujar a Taüll per visitar les
famoses esglésies romàniques.
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MARRADA DE TAÜLL (+ 1 h entre pujar i baixar): A la carretera principal que puja a
Taüll des de Boí trobem el rètol del camí vell. Comença en direcció E per unes escales
de pedra. Aviat s’entra a un sender amb parets de pedra seca als costats. Freixes i
avellaners fan ombra. Plafons interpretatius de la fauna i la flora. Als 5 min ja es
veuen, més amunt, els primers llosats de Taüll. Es creua la carretera i se segueix per
l’altre costat dues vegades. A la tercera no s’arriba a trepitjar l’asfalt: es deixa a
l’esquerra, en un revolt tancat. Ara es guanya nivell amb el petit barranc a la dreta i,
als 25 min d’haver abandonat Boí, quatre esglaons de troncs donen a la carretera. Ja
només resta seguir carretera amunt fins al poble.
Taüll, 1.480 m (serveis: hotel, casa rural, restaurant, càmping), (no us ho perdeu:
esglésies, volta pel poble).

7.05 h

Deixem a l’esquerra l’hotel Pei. Baixem pel carrer del Fornet, deixem a l’esquerra un
parc infantil i de seguida trobem la senyalització per anar a Barruera (1.30 h) i a Durro
(1.30 h). Agafem el Camí de l’Aigua al km. 21, no l’abandonarem fins al Pont de
Suert. Trobem plafons interpretatius. Trams empedrats. Passem per un mirador amb
un rètol interpretatiu de l’esllavissada del davant (Ribampiedro), del pic de l’Aüt, etc.

7.30 h

Sortim al camí principal del fons de la vall on hi ha un gran clop, que aquí es diu
xop. Girem a l’esquerra. Tram molt bonic entre parets de pedra seca i avellaners.
Passa pel mig dels prats.

7.45 h

Pont de ciment. Des d’aquí s’agafa una pista.

7.50 h

Deixem a l’esquerra una central elèctrica.

8h

Passem per sota de la carretera que puja a Durro i, a la dreta, trobem un pont a
l’altra banda del qual hi ha el poble de Barruera.
Barruera, 1.100 m. (serveis: hotel, casa rural, càmping, apartaments, restaurants,
farmàcia, estació de servei, botigues), (no us ho perdeu: església, volta pel poble,
passeig al costat del riu).

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!

ETAPA 14, pàgina 4 de 4

RAMAT DE CAMINS

info@ramatdecamins.cat

