
Pirineus: Ruta 3 valls, Boí, Barravés i Castanesa (Alta 

Ribagorça) 

Diumenge 2 a dijous 6 d’agost 2015 

Itinerari: El Pont de Suert – Vall de Boí – Barruera - Erill-la-Vall – collada de 

Basco – port de Gelada – vall de Barravés - Senet – Aneto – coll de Salines – 

vall de Castanesa – Denuy – Ardanué – Neril – Laspaúles – Alins – Bonansa – 

El Pont de Suert  

Distància total: 80 km Desnivell positiu acumulat: 3.900m 

Participants (4): Maria Alías, Lluís Díaz, Joan Marquès, Pau Marquès   

El dissabte dia 1 d’agost a la tarda ens reunim els participants al Pont de Suert 

on comença aquesta ruta circular de 5 dies. A la oficina gestora ens 

proporcionen el llibre de ruta i el mapa. Tenim reservats tots els allotjaments en 

mitja pensió. El diumenge 2 sortim a les 9 del matí seguint les senyals del Camí 

de l’Aigua, que remunta els rius Noguera Ribagorçana i Noguera de Tor per la 

vall de Boí, caminem per la riba obaga entre bosc i la temperatura és 

agradable. Passem pel costat de l’ermita i el pont romànic del Remei, davant de 

Castilló de Tor, després el pantà de Llesp, deixant enrere Cóll i pel pont de 

Cardet canviem de riba. El pantà de Cardet forma un veritable llac amb 

Barruera al fons, on entrem per la zona del càmping. La temperatura ja és de 

30ºC mentre descansem a l’ombra i mengem. El darrer tram d’una hora 

segueix el riu i acaba amb la pujada final fins Erill-la-vall, on entrem tocades les 

cinc de la tarda. Hem fet 19 km i 696 metres de desnivell en 8,15 hores totals.  

     

 
Pont romànic del Remei 

 
Pujada a Erill-la-vall 

 

Abans de sopar visitem l’església romànica de Santa Eulàlia. A l’endemà sortim 

a 2/4 de 9 amb 17ºC, remuntant en direcció oest el barranc de Basco, primer 

entre bosc i després sobre prats agostats per aquest estiu tan sec i calorós que 

portem, amb el sol a l’esquena i moltes mosques. Fem 800 m de desnivell de 

cop fins la collada de Basco (1.918m) i la seva font, on deixem enrere la vall de 

Boí. Passem una tanca, hi ha vaques i cavalls. Les balises grogues ens guien 

fent el flanqueig de la capçalera del barranc de la Muntanyeta de Barruera fins 

la darrera pujada al port de Gelada (2.069m) ampli escenari d’entrada a la vall 

de Barravés. Portem quatre hores de camí, ens recuperem de la suada i 



mengem, estem a 25ºC. Durant la baixada podem gaudir d’una perspectiva 

inèdita d’aquesta vall que sempre havíem travessat per carretera cap el túnel 

de Vielha, amb els cims de Vallhibierna i  Russell a dalt i el pantà de Baserca al 

fons. Anem per sender i pista, les marques canvien de grogues a blaves, la  

 

 
Vall de Barravés 

 
Al poble d’Aneto 

 

temperatura augmenta, arribem a les 3 de la tarda a Senet amb 30ºC i els 

carrers deserts. Per carretera travessem la Noguera Ribagorçana, frontera 

provincial imposada al 1833 que va tallar pel mig una comarca amb una llengua 

i cultura comunes. Aneto és el primer poble de l’Aragó, on arribem a les 5 de la 

tarda. Una parella de Montcada fan la ruta com nosaltres, ens expliquem 

aventures. Durant la nit caurà una forta tempesta. 

 

El dimarts 4, sota amenaça de pluja, encarem la llarga pujada que remunta la 

vall de Llauset, primer pel GR11 i després pel GR18, anem per pista còmoda 

entre bordes. A la font del Bisbe portem ja més de tres hores i  fem un mos. 

Avui fa més fresca, 20ºC, encara que el cel es va obrint. L’ampli coll de Salines 

(2.133m) és el darrer esforç per un GR18 amb poques marques. L’ampla 

capçalera de la desconeguda vall de Castanesa s’obre davant nostre: a l’oest, 

la Tuca de Castanesa (2.861m) i la Tuca de Basibé delimiten el coll de Basibé, 

frontera amb l’estació d’esquí de Cerler que diuen té previst colonitzar aquesta 

vall. Unes balises esparses ens guien sense camí en una llarga baixada entre 

prats pel barranc de Pletillet. Al fons es veuen algunes bordes però tot té un  

 

 
Vall de Castanesa 

 
Riu Baliera 

 



bonic aspecte solitari. Al baix de tot trobem la pista, però nosaltres preferim 

prendre la variant que creua el riu Baliera i baixa pel vessant dret de la vall, 

més obac. És el sender PR-HU-100, que planeja a mig aire travessant algunes 

bordes abandonades. Trepitgem el que sembla un camí de bast ample i antic 

però abandonat. Caminem entre bosc, lluny de la calor i el sol, saltem barrancs 

amb força aigua i a ¾ de 7 de la tarda som al llogarret de Denuy, avui hem fet 

més de 10 hores de camí i gairebé mil metres de desnivell. Una magnífica casa 

rural en proporciona allotjament. Una dona molt gran ens parla del Ramon 

Quadrada que fa anys va visitar aquest lloc.   

 

 
Denuy 

 
GR18.1 camí d’Ardanué 

 

El dimecres 5 amb 18ºC sortim pel GR18.1 per fer una variant més llarga de la 

ruta que passa per poblets desconeguts de la part baixa de la vall de 

Castanesa. Ardanué ens sorprèn amb la capella romànica, mentre que Neril ha 

patit la febre del totxo amb una urbanització abandonada. A Laspaúles, lloc 

famós per les bruixes, parem a esmorzar, hi passa la carretera i notem 

animació. Segueix una llarga baixada pel solitari barranc de la Paúl fins les 

bordes d’Añué on agafem el GR15 que puja fins Alins, encastat en la serra. Fa 

molta calor altra vegada, reposem i bevem. Un sifó considerable del camí baixa 

a creuar el riu Isàbena i torna a pujar fins l’Alt de Bonansa i el poble del mateix 

nom, on farem la darrera nit en ruta a l’allotjament rural Casa Lluís. Tant la gent 

jove com gran que hem trobat en aquests pobles d’administració aragonesa 

parlen habitualment en català i conserven la tradició de les Falles pirinenques. 

Avui hem fet 20 km en 8 hores i mitja. 

 
Capella romànica d’Ardanué 

 
El poblet d’Alins dalt de la serra 

 

 



El dijous 6 d’agost fem la darrera etapa, un curt recorregut en descens cap el 

Pont de Suert, seguint el GR15, ample i ben marcat, primer entre boscos 

d’avellaners, faigs i pins i després pes pastures verdes amb ovelles. Passat el 

poblet de Cirés agafem el vessant solà de la vall i patim la calor del sol 

inclement mentre baixem fins el Pont, final de la ruta. Hem quedat molt 

contents d’aquest itinerari que ens ha descobert visions insòlites de dues valls 

conegudes, Boí i Barravés, a més del descobriment d’una solitària vall de 

Castanesa que ens ha deixat un record molt agradable. La ruta està ben 

organitzada, els allotjaments són còmodes, sols la calor excessiva ens ha 

sobrat. Al Pont de Suert trobem de ple la festa major d’estiu i descobrim el seu 

sorprenent nucli antic. Més detalls a: www.ruta3valls.com    

 

 
Pantà de Cardet i Barruera al fons (Vall de Boí) 


