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    ETAPA 10: ESTERRI D'ÀNEU - SALARDÚ

ESTERRI D’ÀNEU – VALÈNCIA D’ÀNEU – GERDAR DE SORPE – MARE DE DÉU DE LES ARES – TREDÒS – 
SALARDÚ

Durada aprox.: 9.40 h
Desnivell aprox.: 1.540 m de pujada; 1.585 m de baixada
Distància aprox.: 25,4 km
Altitud màxima: 2.070 m
Altitud mínima: 959 m
Mapa recomanat: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Esc. 1:50.000. Editorial Alpina;  Val d’Aran.
Esc. 1:40.000. Editorial Alpina.
Ressenya actualitzada: Juliol 2016 



0 h Esterri d’Àneu, 959 m. Per agafar el camí vell de pujada a València d’Àneu anem a la
plaça  de  la  Creu.  Mirant  aquest  monument,  pujarem  pel  carrer  de  València,  a
l’esquerra.  Està empedrat. El  camí  de ferradura comença al  carrer  del  Castell  de
València. Hi ha una senyalització vertical que ho indica. Està molt fressat. Va guanyant
nivell suaument mentre s’obtenen boniques vistes aèries d’Esterri i tota la planura de
les valls d’Àneu.

0.15 h Petita capella a la dreta. Seguim pel camí de bast fins a les primeres construccions
de València d’Àneu.

0.35 h València d’Àneu, 1.084 m. (serveis: hotel, restaurant, casa rural, botigues), (no us ho
perdeu: volta pels carrers del poble, castell). Deixem a la dreta la desviació per anar al
conjunt arqueològic del castell  de València d’Àneu, tan sols a cinc minuts. Seguim
recte  endavant  i  arribem a  la  carretera  pel  carrer  de  Sant  Cosme.  Travessem la
carretera  i  continuem per  l’antic  camí  fins al  davant  del  nou ajuntament.  Girem a
l’esquerra i tirem poble amunt passant pel davant del nou ajuntament. Deixem l’antic
ajuntament  a  l’esquerra  i  agafem el  carrer  de  la  Mata.  Passarem pel  davant  del
restaurant La Raclette d'Àneu. Al final d’aquest carrer surt una pista per on iniciarem
l’ascens al port de la Bonaigua. Deixem a la dreta el xalet casa Manresa. La pista
s’estreteix  fins  a  esdevenir  un  corriol  per  on  passen  les  canalitzacions  de  gas
(senyalitzades amb uns testimonis grocs). Aviat arribem a la carretera. Hem de girar a
l'esquerra fins a trobar-nos la cruïlla amb la carretera C-28, que va cap a Viella.

0.40 h Carretera C-28.  A l'encreuament de la carretera girem cap avall  i  a l'esquerra per
creuar-la immediatament. Trobem una estaca groga on comença un camí que puja
paral·lel a la carretera. Al cap de poc passem per un edifici, que deixem a l'esquerra.
Seguim amunt i, a pocs metres, trobem la cruïlla de la carretera per anar a Son del Pi.

0.50 h Cruïlla de la carretera per anar a Son del Pi. Girem a la dreta baixant per la carretera
de Son i, tot seguit, trobem una senyalització vertical que ens indica el camí per anar
al refugi del Gerdar. Pugem a l’ombra d’uns avellaners que formen una mena de túnel.

1.15 h Camí  transversal.  Girem a la  dreta  i,  així  que el  camí  es  bifurca,  agafem el  de
l’esquerra, que va per dalt. Al principi és més estret.

1.20 h Sortim a una  pista on hi ha una gran torre elèctrica. La travessem i continuem per
l’altra banda, on una altra pista substitueix el camí vell per on anàvem. Aviat la pista fa
un revolt a mà esquerra. En aquest punt l’abandonem per seguir recte endavant pel
camí vell, que torna a passar per un túnel d’avellaners.

1.35 h Clariana des  de la  qual  es veu molt  bé  la  bifurcació entre la  vall  de la  Noguera
Pallaresa i la vall del riu de la Bonaigua. Entre els arbres es veu el poble de Borén.
Just després de la clariana se’ns afegeix per l’esquerra el camí que ve de Son del Pi,
indicat amb una senyal vertical. A partir d’ara seguim estaques amb la punta groga.

1.40 h Travessem una pista. Guanyem nivell suaument per dins del túnel vegetal.

1.50 h Travessem una altra pista. Es comencen a veure més pins.

1.55 h Sortim a la pista, 1.475 m. La seguim fins que s’acaba.

2.15 h Tancat de fustes a l’esquerra. La pista de seguida es bifurca i agafem la de sota,
que al principi perd una mica de nivell, però que després es manté molt plana sobre
els 1.550 m.

2.50 h La pista s’acaba però abans, a mà dreta, trobem una estaca que ens fa perdre nivell
per dins de l’avetosa per un corriol incòmode i molt dret. Travessem un barranquet a
gual. 
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3 h Cruïlla de camins. Recte endavant aniríem a la vall de Cabanes. Nosaltres girem a la
dreta per baixar al refugi del Gerdar. Tram preciós pel bosc de la Mata de València.
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t 3.10 h Travessem el riu de Cabanes per un pont de fusta. Després guanyem nivell per dins
del bosc i sortim a la carretera.

3.20 h Aparcament del Gerdar en un revolt de la carretera vella del port de la Bonaigua.
Tirem carretera avall  uns pocs metres fins al  refugi  del  Gerdar,  que ens queda a
l’esquerra.

3.25 h Refugi del Gerdar, 1.510 m  Mirant el refugi, just a tocar a l’esquerra hi ha una petita
esplanada. D’allà surt el camí que ens continuarà atansant al port de la Bonaigua. Ens
l’indica una estaca groga. Passa enlairat per sobre del refugi,  que ens queda a la
dreta, i segueix per dins de l’avetosa. 

3.35 h Cruïlla de  camins  enmig  del  bosc  del  Gerdar.  Desestimem  el  de  l’esquerra  i
continuem recte endavant.

3.40 h Travessem un barranquet per un petit  pont de troncs.  Guanyem nivell per dins del
bosc amb zones de prats.

3.45 h Travessem la  carretera en una clariana, 1.553 m. Seguim pujant per l’altra banda,
també a cel obert. Aviat tornem a sortir a la carretera, a 1.576 m, i també al principi
d’una pista que seguim en direcció a la cascada de Gerber. Durant una estona sentim
el riu a la vora i els cotxes que passen per la carretera del port de la Bonaigua. En
sortir a una clariana veurem al nostre davant la tirallonga de torres elèctriques que
pugen cap al port, així com la carretera. Després el camí segueix per dins del bosc.

4.10 h Deixem a la dreta una cabana, 1.612 m. Més amunt es veu la Mare de Déu de les
Ares. 

4.25 h Passem dos ponts de fusta pel damunt del riu Bonaigua i, després, unes passeres.
Anem per dins del bosc. Més endavant passem altres passeres cap a l’altra banda. Al
cap d’una estona ja arribem als peus de la cascada de Gerber. Unes escales amb
barana a l’esquerra ens pugen al mirador.

4.35 h Mirador de la cascada en un entarimat de fusta, 1.645 m.

Baixem les escales i just al principi de la barana, a l’esquerra, agafem un corriol que,
per dins del bosc, travessa una tartera, passa per uns aiguamolls on s’han instal·lat
passeres de fusta i, en cinc minuts, va a sortir a un revolt de la carretera que puja al
port de la Bonaigua. 

4.40 h Carretera, 1.710 m. Més amunt veiem l’ermita de la Mare de Déu de les Ares, on ens
dirigim. Fins que no es recuperi el camí vell, seguim carretera amunt fins a arribar just
a sota de l'ermita, on trobem una drecera que ens hi porta.

5.30 h Mare de Déu de les Ares, 1.790 m. L’església i el restaurant els deixem a l’esquerra.
Trobem un rètol que ens indica que fins a Tredòs ens queden 2.20 h i fins a Salardú
2.30 h. Seguim pel camí vell,  que continua la diagonal pel vessant solà de la vall.
Passa uns metres més amunt de grans torres elèctriques protegides dels allaus per
unes  parets  de  pedra,  puja  pels  prats,  deixa  la  carretera  a  l’esquerra,  i  segueix
guanyant  nivell  pels  prats.  Finalment  va  a  sortir  un  altre  cop  a  la  carretera,  a
l’aparcament de la Peülla o del Clot Gran.

6.05 h Aparcament de la Peülla o del Clot Gran, 1.902 m. Travessem la carretera i, altre
cop als prats alpins, anem a buscar un llom de sota de la carretera.

6.50 h Deixem a l’esquerra uns  estanyets enfonsats.  Travessem una pista.  Al  davant  ja
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tenim l’antic xalet-refugi de la Canadenca, avui convertit en restaurant. Una mica més
amunt deixem a l’esquerra un aiguamoll i passem entre aquest i la carretera.
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6.55 h Aparcament, cafeteria, restaurant Bonaigua de les pistes d’esquí de Baqueira,

2.070 m. Seguim una mica carretera avall, passem per sota d’un pont esquiable i d’un
telecadira i girem a mà esquerra per tornar a trobar el camí vell. Aviat deixa al costat
un pilanet de pedra com els que hem anat trobant a la pujada. Costa herbosa de pins
esclarissats. Després ja entrem a dins del bosc.

7.25 h Dipòsit antic a la dreta del camí, 1.918 m.

7.30 h Revolt de la carretera. Seguim uns metres carretera avall. Quan s’acaba la tanca i hi
ha un eixamplament de la carretera, reprenem el camí vell.

7.35 h Baixem uns esglaons i arribem a la carretera. La travessem i seguim per l’altre costat.

8 h Tornem a sortir a la carretera, al km. 41 de la C-28, la travessem i continuem avall per
dins del bosc. Ara ja trobem un camí ample que baixa suaument en direcció als grans
edificis de Baqueira, que ja es veuen al fons de la vall.

8.25 h El camí va a sortir  a una  gravera, 1.538 m. Girem a la dreta i  la flanquegem tot
deixant-la a l’esquerra i a sota. Seguim la pista d’accés a la gravera.

8.35 h La pista de la gravera es bifurca. Desestimem la de la dreta i de dalt i agafem la de
baix, que va cap a la vall de Ruda i el circ de Saboredo. Aviat travessem el pont de
Ruda i pugem per una pista que desemboca a una pista transversal. Girem a la dreta,
en direcció a Salardú, seguint el GR 211-4. Salardú ens queda a 4,3 km. La pista
avança per un túnel d’avellaners. Deixem a la dreta l’urbanització de la vall de Ruda.

9.05 h Deixem una pista a mà dreta i seguim recte endavant.

9.10 h Abeurador a l’esquerra de la pista.

9.15 h Comencem a trobar el camí empedrat.

9.20 h Passem pel  pònt de Ressèc sobre el  riu  d’Aiguamòg.  De seguida s’arriba a una
cruïlla  de  camins:  cap  a  l’esquerra  aniríem  als  Banhs  de  Tredòs  i  a  la  presa
d’Aiguamòg; pel camí de dalt aniríem a Aiguamòg; però nosaltres anirem pel camí de
sota, que està tot cimentat, en direcció a Tredòs i Salardú. Anem a sortir al carrer
Calamars i unes cases de Tredòs.

9.25 h Tredòs, 1.340 m. (serveis: hotel, apartament, casa rural, restaurant, botigues), (no us
ho  perdeu:  església,  balneari,  passeig  pel  poble).  Baixem  pel  carrer  Calamars,
passem el riu per un pont i, així que puguem, girem a l’esquerra. El Camin Reiau cap
a Salardú comença deixant el riu de Ruda a tocar, a l’esquerra. Seguim marques del
GR. El camí està asfaltat.

9.35 h Deixem a l’esquerra un camp de golf. Girem a la dreta per un carrer asfaltat fins a
sortir a la carretera C-28.

9.40 h Salardú, 1.260 m. (serveis: hotel, alberg, refugi, restaurant, casa rural, apartament,
botigues, farmàcia), (no us ho perdeu: església, antiga mola, volta pel poble). 

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 10, pàgina 4 de 4               RAMAT DE CAMINS  info@ramatdecamins.cat

mailto:info@ramatdecamins.cat
http://www.ramatdecamins.cat/camins-vells/vols-apadrinar-un-cami/

