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La vall i els estanys de Gerber
Bonica excursió per estanys d’origen glacial
Esterri d’Àneu, Les Valls d’Àneu, Lleida, Catalunya
Dificultat

Baixa

Temps total efectiu
Distància total

2:50h

6,6 km

Desnivell acumulat

290m

Altitud màxima

2.165m

Altitud mínima

1.919m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

Aparcament del Clot Gran

Sorpe

Ruta patrocinada per Casa Massa,
la vostra casa de turisme rural al Pallars
Casa Massa - Estac (Pallars Sobirà)
info@casamassa.cat - 973252433 - 687502027
www.casamassa.cat
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Sant Maurici. Els Encantats. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Serie E-0. 1:25.000. Editorial Alpina.

itinerari

inici / final

sentit de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Aparcament del Clot Gran (o de La Peülla)

0:00h

1.919m

42.6535820º

0.9993849º

2

L’Estanyera

0:35h

2.020m

42.6416630º

1.0022850º

3

Estanyera del Mig

1:10h

2.124m

42.6349366º

1.0004232º

4

Estany de Gerber

1:30h

2.165m

42.6313269º

0.9968930º

1

Aparcament del Clot Gran (o de La Peülla)

2:50h

1.919m

42.6535820º

0.9993849º

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950
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INTRODUCCIÓ
Us proposem realitzar una ruta molt agradable i sense cap dificultat on descobrirem els estanys
de Gerber. L’itinerari comença a l’aparcament del Clot Gran, espai que es troba situat en una cota
força elevada del port de la Bonaigua. Durant la ruta ens endinsarem de ple a la vall de Gerber, que
recorrerem tot seguint un camí ben fressat i d’alta muntanya mentre anem descobrint els diferents
estanys d’origen glacial que hi ha.
La vall de Gerber està situada al Pallars Sobirà (Lleida), a dins de la zona perifèrica del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i limita a l’O amb la Vall d’Aran. Ens trobem en un indret de l’Alt
Pallars ideal per fer una agradable caminada en família on l’aigua és la gran protagonista.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Descobrir els bonics estanys d’origen glacial de la vall fent molt poc esforç.
Poder fer una ruta en un entorn d’alta muntanya amb tota la família, des dels més
grans fins als més petits.
Pels amants de la geologia, observar i admirar els efectes de l’erosió glacial a la vall
de Gerber.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Podem accedir al punt d’inici de l’excursió des d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) o des de Salardú (Vall
d’Aran). Des d’Esterri, seguim la carretera del port de la Bonaigua (C-28). Deixem enrere l’ermita de la
Mare de Déu de les Ares i, a 2 km de l’ermita i abans de coronar el port, arribem a l’aparcament del Clot
Gran o del telecadira de la Peülla, de l’estació d’esquí de Baqueira-Beret. Si hi accedim des de Salardú,
hem de coronar el port de la Bonaigua (2.072m) i baixar pel vessant pallarès del port fins a l’aparcament
del Clot Gran o del telecadira de la Peülla.

NO ET PERDIS...
La impressionant cascada de Comials, o salt de Gerber, on l’aigua de la vall de Gerber es precipita
cap a la vall de la Bonaigua fent un salt de més de 100m de caiguda. L’existència d’aquest salt
es deu a que durant les últimes glaciacions -fa 40.000 anys- la glacera que ocupava la vall de la
Bonaigua (la vall principal) va excavar el seu llit rocós molt més intensament que la glacera de la
veïna vall de Gerber (vall secundària) i, per això, la primera queda més enfonsada que la segona. La
cascada és ben visible pujant per la carretera del port de la Bonaigua des d’Esterri d’Àneu abans
d’arribar a l’ermita de la Mare de Déu de les Ares.
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MÉS INFORMACIÓ
DURADA: Mig dia
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:50h en total: 0:35h des de l’aparcament del Clot Gran fins a
l’Estanyera (primer estany), 0:35h des de l’Estanyera fins a l’Estanyera del Mig (segon estany) i 0:20h des
d’aquest punt fins a l’estany de Gerber. 1:20h per fer la tornada pel mateix camí, ara de baixada.
DESNIVELL ACUMULAT: 290m
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa.
ÈPOCA: Recomanable de juny a octubre. Fora d’aquests mesos podem trobar-hi neu i, per tant, caldrà
portar l’equip adequat i tenir experiència en alta muntanya.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA:
· Sant Maurici. Els Encantats. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Serie E-0. 1:25.000.
Editorial Alpina.
· Val d’Aran. Sèrie E-0. 1:40.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONS: Com que el punt d’inici de la ruta es troba a força altitud, amb poc esforç podem
situar-nos al bell mig de la vall de Gerber i gaudir dels seus estanys glacials. Si des de l’estany de Gerber
caminem uns minuts més seguint pel mateix sender per on veníem, arribarem a una bonica cascada. Si
encara tenim més ganes de caminar, podem seguir aquest mateix camí (en direcció S) i allargar la ruta fins
a l’estany Llong, l’estany Redó i l’estany Gelat o de l’Illa. Aquest darrer estany es troba situat just al costat
del refugi de Gerber, conegut també com a refugi Mataró, propietat de l’Unió Excursionista de Catalunya.
Aquest refugi metàl·lic de color taronja és un refugi lliure i disposa de 16 places. Des d’aquest punt, surten
diverses rutes i travesses com ara l’ascensió al pic d’Amitges, al pic de Saboredo o als pics de Bassiero, i
els enllaços amb la vall i el refugi de Saboredo per l’estany Glaçat, amb la vall d’Amitges pel coll d’Amitges
i amb la vall de Cabanes per la collada de Bassiero.
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SABIES QUE...
Pujant per la carretera del port de la Bonaigua des d’Esterri d’Àneu, després de sobrepassar
València d’Àneu, la carretera penetra en la densa massa d’avets coneguda com a Mata de
València? En aquesta avetosa, que està considerada la més rellevant de tota la Península Ibèrica, hi
trobem moltíssimes espècies d’ocells com el gall fer, el mussol pirinenc o el picot negre i mamífers
carnívors com la marta.

RECORREGUT
Des de 1 l’aparcament del Clot Gran (0:00h - 1.919m) -anomenat també de la Peülla-, agafem el sender
que baixa en direcció O-SO i creua el riu de la Bonaigua a través d’un pontet de fusta. Just al costat del
pontet, hi ha un senyal vertical que ens indica el camí de l’estany de Gerber. La zona per on transcorre la
ruta és una zona de ramaderia extensiva: serà fàcil trobar-hi ramats d’ovelles, vaques o cavalls. Seguim el
camí i aviat girem en clara direcció S. Durant aquest primer tram d’excursió avancem per una zona força
oberta on abunden els matolls de ginesta de muntanya i els nerets. Passem també pel costat d’algunes
zones de tartera on hi veiem blocs de granit de totes les mides que formen un gran caos de roques. A
davant nostre podem observar-hi en tot moment els Tres Puis (2.608m) i el pic de la Xemeneia (2.825m).
I a la nostra esquerra podem admirar tota la vall de la Bonaigua amb les ziga-zagues que fa la carretera
del port de la Bonaigua.
A poc a poc el camí va girant cap al SE i entrem en un bonic bosc de pi negre. La pujada és suau i
agradable. Alternem trams boscosos amb algunes clarianes. Arribem a un punt on el camí comença a
baixar ràpidament. Immediatament assolim al primer dels estanys de Gerber, 2 l’Estanyera (0:35h 2.020m), un preciós estany arrodonit que està resguardat, al S, per una muralla rocosa. Ens trobem en un
lloc excel·lent per a fer una parada, recuperar forces i gaudir del paisatge.
Agafem el corriol que voreja l’Estanyera per la seva dreta i deixem enrere aquest estany. El camí alterna
trams planers -per entre prats d’alta muntanya- i trams mes costeruts i pedregosos. Tenim a la nostra
esquerra, en tot moment, el barranc del riu de Gerber. A mesura que anem avançant, la vall de Gerber es
va obrint a davant nostre. Després d’una bona estona de caminada ens trobem una senyal vertical: “Estany
de Gerber 30’ / Refugi Mataró 2h”. Estem a tocar de la desembocadura del segon estany de Gerber, veiem
com l’aigua es filtra per entre les roques que tenim a davant. Seguim avançant pel corriol, que primer baixa
uns metres cap a l’esquerra i a continuació puja cap a la dreta. Immediatament arribem a 3 l’Estanyera
del Mig (1:10h - 2.124m), un preciós estany d’aigües cristal·lines. Observem els Puis del Gerber (2.744m),
cap al S i clarament reflectits sobre les aigües de l’estany.
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No ens cansem d’admirar la bellesa de l’indret mentre anem vorejant l’estany. Un cop arribem a l’extrem de
l’estany, el camí gira lleugerament cap a la dreta i s’enfila per un tram pedregós i en fort pendent. Superem
el tram de pujada i avancem per una zona més planera des d’on ja podem intuir el tercer dels estanys
de Gerber. Efectivament, avancem una mica més i arribem a 4 l’estany de Gerber (1:30h - 2.165m),
que apareix de sobte, tot encaixonat entre grans parets rocoses i alguns turonets. Es tracta d’un estany
magnífic, molt més gran que els altres dos i d’un color blau intens. Ens trobem en un indret realment bonic
enmig d’un veritable ambient d’alta muntanya.
Des d’aquest estany realitzem la tornada desfent el mateix camí que hem fet de pujada. Arribem de nou
a 1 l’aparcament del Clot Gran (2:50h - 1.919m), al port de la Bonaigua.

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Embassament de Borén
Situat al sud de la petita població de Borén, aquest embassament pertany
al riu Noguera Pallaresa. És un bon lloc per descansar, remullar-nos o fer
un picnic. La zona forma part de l’espai del PEIN “Alt Àneu”. S’hi accedeix
per la C-13 des d’Esterri d’Àneu.
Coordenades GPS: 42.654003º 1.088869º

Refugi i ermita Mare de Déu de les Ares
L’ermita i el refugi-restaurant es troben al vessant pallarès del port de
la Bonaigua. Antigament era un punt estratègic de descans i refugi pels
viatgers que creuaven el port. S’hi accedeix per la carretera C-28 des
d’Esterri d’Àneu o des de Salardú. El 7 de juliol de cada any, els habitants
de Sorpe -parròquia de la qual depèn l’ermita- hi celebren un aplec.
Coordenades GPS: 42.6476648º 1.0073326º

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques,
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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