
Travessa pel l’Alt Pirineu Català i Pic de Baborte 
 
Data: dies 27 i 28 de setembre de 2017 
 
Participants:Joan Aubia, Joan M. Boada, Pepe Vázquez i Toni Coll. 
 
Ascensions: Pic de Baborte (2.933m.) 
 
Temps: Total  12h., Efectiu 10h.25m. 
 
Distància: 15 Km.  
 
Desnivell positiu: 1.201m. (2.933– 1.732) 
 
Descripció: El Pic de Baborte és situat al SO. del Massís de la Pica 
d’Estats, presideix tres espectaculars sistemes lacustres:  el Circ de 
Baborte, el de Sotllo i el de la Coma Closa. Gaudeix d’un magnífic 
esguard sobre el mar de cims que l’envolten i la seva ascensió no 
presenta especials dificultats. 
 
Itinerari: Tal com ho havíem dissenyat, el dimecres dia 27 al migdia 
sortim de casa i ens dirigim a Alins, poble pertanyent al Parc Natural 
de l’Alt Pirineu Català i on pernoctem confortablement prop del 
espai on pensem desenvolupar l’excursió programada. 
 
El dijous dia 28 ens llevem d`hora, ens aproximem a la Vall Ferrera, 
deixem el vehicle a l’aparcament de baix de la Molinassa i a un 
quart de vuit del mati iniciem l’excursió. Creuem la palanca inferior 
de la Molinassa i seguim cap a ponent, pel sender paral·lel al riu 
Noguera de Vallferrera. En aquest camí hi coincideixen la HRP, el 
GR Transfronterer i la ruta Porta del Cel.  
 

  
 



Creuem el Barranc de Sotllo, continuem cap a ponent, entrem al 
Barranc de Baborte, assolim el pla de la cabana de pastors de 
Bassello i desprès d’una forta pujada albirem el petit refugi metàl·lic 
color taronja sobre un penyal per sobre de l’estany de Baborte, 
voregem l’estany per la dreta i ens dirigim cap al refugi. 
 

  
 
Arribats a aquest refugi, anomenat del Centenari o de Baborte 
(2.400m), aprofitem per descansar una estona i fer un mos. A partir 
del refugi abandonem el fresat sender que seguíem i ens dirigim al 
NE. i E. cap a la resta de estanys d’aquesta regió, els ultrapassem i 
arribem al Coll de Baborte o de Pedres Blanques (2.596m.). 
 

  
 
A partir del Coll trobem els pendents més forts, poc a poc 
progressem pel llom i superen l’aresta meridional del formidable pic 
de Baborte. A un quart de dues arribem vora la monjoia del cim. 
Restem quasi una hora copsant la infinitat que ens envolta.  
 
Tot seguit retornem cap al Coll i continuem la travessa baixant cap a 
llevant i apropant-nos cap els estanys de la Coma de Sotllo. 
Desprès continuem davallant pel Barranc de Sotllo, enllacem amb la 
ruta de la Pica d’Estats i continuem descendint fins el Refugi de 
Vallferrera i fins l’aparcament de la Molinassa, on finim aquesta 
travessa circular. 



 


