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    ETAPA 13: VIELHA – REFUGI DE CONANGLES

VIELHA – PÒRT DE VIELHA – BOCA SUD DEL TÚNEL DE VIELHA – REFUGI DE CONANGLES

Durada aprox.:  6.50 h
Desnivell aprox.:  1.605 m de pujada; 920 m de baixada
Distància aprox.:  15,7 km
Altitud màxima: 2.470 m
Altitud mínima: 1.000 m
Mapa recomanat: Val d’Aran. Esc. 1:40.000. Editorial Alpina.
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0 h Vielha,  1.000  m.  Situats  al  riu  Nere,  pugem  pel  seu  costat  tot  seguint  marques

blanques i vermelles dels GR. Primer el deixem a l’esquerra i, una mica més amunt,
passat un pont, a la dreta. Seguim riu Nere amunt per carrer Sarriulèra i deixem una
àrea de pícnic  a  la  dreta.  El  carrer  aviat  es  converteix  en una carretera  a  trams
cimentada i a trams asfaltada, que puja recte amunt.

0.05 h Cruïlla.  Cap a l’esquerra, per un corriol,  es va pel GR 211-1 cap a Arties, Gessa,
Salardú... Nosaltres seguim recte endavant per la carretera.

0.10 h Gran dipòsit d’aigua a l’esquerra, 1.060 m

0.25 h Al  km 1,5 de Vielha,  just  passat  el  barranc de Sant  Esteve,  s’acaba  el  formigó  i
continuem per una pista. A la dreta, enlairada, ens queda la carretera que travessa el
túnel de Vielha.

0.30 h Bifurcació. Deixem a l’esquerra el Camin de Sarrahèra i la pista deth Pontet.

0.35 h Passem un cóm i deixem a l’esquerra una pista. Continuem pista amunt.

0.40 h Borda a l’esquerra. De seguida la pista es bifurca: cap a la dreta es va a sortir a la
carretera A-14, i cap a l’esquerra és per on anem nosaltres.

0.50 h Bifurcació. Agafem la pista de la dreta, que de seguida travessa el riu Sarrahèra per
un pont. Seguim el camí vell.

1.25 h El camí surt a una  pista transversal on s’hi ha instal·lat  un mirador i un banquet,
1.422 m. Travessem la pista i continuem per l’altra banda. Si seguíssim la pista cap a
la dreta aniríem a parar a la boca nord del túnel de Vielha i, cap a l’esquerra, cap a
Era Tuca i Betren. De seguida se surt a un revolt de la pista, que es deixa a la dreta
per continuar recte amunt. Tram de camí molt ample. Pugem per una avetosa.

1.35 h Sortim a la pista i continuem per ella.

1.45 h Cabana deth Pontet, 1.566 m. Llar de foc, altell per dormir. El camí esdevé herbós,
però es distingeix bé entre el relleu de les pastures.

2 h Travessem el  torrent de Hònt  Herèda per un pont.  A l’altra banda hi ha una creu
vermella a dalt d’un roc. Pugem per la solana, per les pastures d’alta muntanya on ja
no hi creixen arbres. Uns quants metres més amunt deixem a l’esquerra, enfonsat, un
petit estany conegut per Hònt Herèda. 

3.20 h Passat el tram més pedregós, arribem a la vall prèvia al port, més oberta, amb tartera
a ambdós costats, però la part del mig més verda. El camí va pel punt més baix, per la
zona més herbosa.

3.40 h Comença el darrer tram dret de  tartera, de pedra negrosa i mitjana, on el camí es
desdibuixa i es fa més incòmode.
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4.05 h Pòrt de Vielha,  2.470 m. Bona vista del Tuc de Molières, l’Aneto i el massís de la

Maladeta. L’altra banda és molt més suau i verdosa. Des de ben amunt ja es veu
l’embassament de Senet i  la carretera general.  El camí, molt conservat, en alguns
trams encara conserva l’empedrat.  Es va perdent nivell  de manera còmoda sense
passar pel gran pla del Pòrt Vielh deth Hòro, que deixem amunt i a la dreta.

4.40 h Niu de metralladores a la dreta del camí. Continuem baixant enmig de les pastures
d’alta muntanya.

5.20 h Travessem un rierol. Als peus rocosos de les muntanyes de l’esquerra es veuen les
entrades de diversos túnels o mines. Quan ja s’és al damunt de l’hospital de Vielha ve
un tram on el camí està molt desfet.

6.10 h Pista. Girem a l’esquerra, tot baixant cap a l’hospital de Vielha.

6.20 h Hospital de Vielha i boca sud del túnel de Vielha, 1.630 m. Passem pel davant del
refugi i de l’església de Sant Nicolau, que ens queden a la dreta. Passats els edificis
comença una pista herbosa que al principi fa un suau ascens. Deixa a l’esquerra els
corriols que van a Pònt de Rius i al refugi dera Restanca. Tot seguint les marques
blanques i vermelles del GR seguim recte endavant en direcció al refugi de Conangles
(a 20 min) i  al Pont de Salenques (a 1 h). La pista s’estreteix fins a esdevenir un
sender.

6.25 h Als cinc minuts de sortir cal parar atenció perquè el corriol més fressat continua recte
endavant cap a Pònt de Rius i el refugi dera Restanca, però nosaltres l’abandonarem
de cop per fer un gir de 90º a la dreta i començar a baixar per un prat on el camí no
està gaire fressat.  Seguim també marques del GR. Anirem a petar al  riu,  però de
moment no el creuem. El voregem tot deixant-lo a l’esquerra fins a sortir a una pista
transversal. Girem a l’esquerra, la pista té un pont per on es travessa el riu, i de fet ja
no l’abandonarem fins al refugi. Aviat entra en un bosc molt bonic on es barregen els
faigs, els avets i d’altres espècies. Les pedres estan mig tapades per la molsa i el
terra és cobert de fulles seques.

6.50 h A la dreta, entre els arbres, es veu una casa amb una gran coberta de pissarra. És el
refugi  de  Conangles,  1.555  m.  Cal  seguir  uns  metres  més  fins  a  arribar  a  una
carretera asfaltada. D’allà surt el camí empedrat que, en pocs metres, ens mena al
refugi.

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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