ETAPA 9: ESPOT – ESTERRI D'ÀNEU

www.ramatdecamins.cat

ESPOT – JOU – LA GUINGUETA – ESTERRI D’ÀNEU

Durada aprox.: 4.40 h
Desnivell aprox.: 285 m de pujada; 620 m de baixada
Distància aprox.: 15,3 km
Altitud màxima: 1.375 m
Altitud mínima: 955 m
Mapa recomanat: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Esc. 1:50.000. Editorial Alpina.
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0h

Espot, 1.300 m. Seguint les marques del GR, sortim del poble i baixem per una pista
fins a la cruïlla de camins per anar cap a Estaís o Escaló.

0.30 h

Cruïlla, 1.243 m. Girem a l’esquerra en direcció a Estaís i Jou, travessem el riu Escrita
per un pont i seguim una pista fins a la carretera, que és a pocs metres. Sortim al
davant del càmping La Mola. A l’altra banda de l’asfalt hi ha una drecera marcada amb
fites. Hi pugem i anem a sortir a la carretera que va cap a Estaís, Jou i Son del Pi. La
travessem i seguim fent drecera per algun dels corriols fressats entre els matolls i les
herbes. Ja de nou a la carretera, la seguirem durant una bona estona.

0.45 h

Després d’un revolt, abandonem la carretera i agafem una pista de l’esquerra que,
sempre sota els arbres, ens porta al poble d’Estaís.

1h

Estaís, 1.375 m. (no us ho perdeu: volta pel poble).Travessem el nucli i pugem a la part
més alta. Fem un tram de la carretera d’accés al poble però als pocs metres
l’abandonem per agafar, a mà esquerra, un caminet que flanqueja la muntanya molts
metres pel damunt de la carretera. Es tracta d’un sender aeri, molt solà, on creix
bruguerola. Deixa a sota les torres elèctriques. Si ens girem veurem les pistes d’Espot
Esquí. A poc a poc ens situem al damunt de la carretera que va a Jou. En uns passos
aeris al damunt de la carretera podem veure, al fons de la vall, la Guingueta i el pantà
de la Torrassa, on ens dirigim.

1.30 h

Carretera. Girem a l’esquerra i seguim la carretera fins arribar a Jou.

2h

Jou, 1.315 m. (serveis: alberg), (no us ho perdeu: volta pel poble).Travessem el nucli
per la carretera i, a l’altra banda, a la dreta, trobem el rètol per baixar a la Guingueta pel
GR. Perdem nivell pel camí de ferradura, en alguns trams empedrat. Ja al damunt de la
Guingueta, sortim a una borda des d’on agafem una pista que tira avall en direcció al
poble. Passem unes cases. Seguim uns metres una carretereta entre arbres. Va a sortir
a una altra carretera transversal. Girem a l’esquerra i de seguida arribem a la carretera i
a les fondes i hostals que la flanquegen.

3h

La Guingueta, 955 m. (serveis: hotel, restaurant, càmping, casa rural), (no us ho
perdeu: observatori d’ocells de la Mollera). Passem a l’altra banda de la carretera i
girem a la dreta. Passat l’hotel Poldo trobem un pal indicatiu. Ens fa girar a l’esquerra
per travessar les aigües del pantà per un pont. Passat aquest, girem a l’esquerra per
seguir una pista forestal que ens durà a Escalarre. Durant una bona estona aquesta
pista deixa a l’esquerra els Aiguamolls de la Torrassa. S’hi poden observar diverses
espècies d’ocells.

3.05 h

Observatori d’ocells de la Mollera d’Escalarre a l’esquerra del camí.

3.50 h

Església de Sant Martí d’Escalarre a l’esquerra. Al davant ja veiem les cases del
poble. Una estona més tard travessem al barranc que hi ha a tocar del poble.

3.55 h

Escalarre, 990 m. (serveis: casa rural), (no us ho perdeu: volta pel poble, monestir de
Santa Maria d'Àneu, on s’han reproduït les pintures romàniques). Girem a l’esquerra i
tirem avall per la carretera d’accés al poble. Just passades les darreres cases agafem
un corriol, a mà dreta, que avança paral·lel a la carretera, però uns metres més amunt.
Aviat comencem a veure les cases d’Esterri. Passem pel mig d’un alzinar. És un
flanqueig molt solà.

4.25 h

El corriol, tot deixant el cementiri al darrere, va a sortir a la carretera. Girem a la dreta
carretera avall. Així que es bifurca, agafem la de l’esquerra, que passa per sota d’un
pont. Arribem a Esterri pel camí de Santa Llúcia.
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4.40 h

Esterri d’Àneu, 959 m. (serveis: hotel, restaurant, càmping, alberg, casa rural, estació
de servei, botigues), (no us ho perdeu: volta pel poble, església, Ecomuseu de les Valls
d’Àneu).

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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