
El Paraigua.  Agost  2015 

PASSEJADES PER LA VALL D’ARAN 

Divendres 28 d’agost- Estanys de Baciver 

12h. Aparcament de l’Orri, a l’entrada dels Plans de Beret. (1862m) 

 Pujada cap als Estanys Alts de Baciver (2321m) per un sender costerut 

però suau. Dinar de motxilla. Tornada pel mateix camí fins als cotxes. Viatge 

fins a Bagergue (el poble més alt de la Vall d’Aran). 

Temps estimat: 4h. (sense comptar aturades).                                                               

Distància: 8km aprox. 

Desnivell acumulat: 459m aprox. 

 Hostalatge a l’hotel Seixes de Bagergue.( Telèfon:973 64 54 06) Sopar 

dormir i esmorzar. Mitja pensió 45€. 

Dissabte 29 d’agost – Travesia de Liat. 

8:30h. Sortida amb taxi de muntanya cap al Pas Estret. (16€) El taxi ens 

deixarà el més amunt possible però això depèn de l’estat de la pista. 

9:30h aprox. Comencem a caminar cap a l’Estany de Liat (2143m) Visita a les 

restes de les Mines de Liat (2300m.). 

 Veurem mines a cel obert, galeries, antigues construccions… Són les mines 

més antigues de la Val d’Aran. Se’n té notícia des del 1763. Gairebé sempre 

explotades per societats franceses, el mineral que se n’extreia es transportava 

primer a lloms de mula i més tard amb un telefèric de 13 km del qual encara en 

queden torres, fins al “bocard” (rentador de mineral) de Pontaut. Després de 

diversos processos s’aconseguia el zinc que es traslladava a França pel fons 

de la vall (el plom es va deixar de treballar pel perill que comportava per a la 

salut humana). Les mines van estar en funcionament intermitent fins al 1968, 

que va ser quan es va vendre la ferralla i el que encara quedava de maquinària. 

Estany de Pica Palomera (2321m).Seguint el GR 211, anirem baixant fins al 

Refugi de Honeria (1015m). La baixada és llarga però sense passos difícils. 

Les persones que no volen fer la travessa, des de les Mines de Liat tiraran 

enrere per tornar a buscar la furgoneta que haurem deixat  a la Cabana de la 

Ribera, per recollir els cotxes que s’hauran quedat a Bagergue i anar a buscar 

la resta del grup al Refugi de Honeria. 

 Temps estimat: 7h. (sense comptar aturades).                                                               
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Distància: 14km aprox. 

Desnivell acumulat: 300m de pujada i 1300m de baixada, aprox. Les persones 

que tornen a buscar els cotxes faran 800m de baixada. 

Hostalatge a l’Hotel Europa, a Les ( T: 973648016). Sopar, dormir, esmorzar i 

diner, pensió completa 45€.  973648016 

Diumenge  30 d’agost- El Bosc de Carlac 

9h. Sortida amb cotxes cap a Bausen. 

 “El poble de Bausén té dos cementiris: un de parroquial i un altre de civil amb 

una única tomba on hi descansa la Teresa.. A principis del segle XX dos joves 

núvis volien casar-se, però el mossèn, en veure que tenien un cert parentesc, 

s’hi va negar al·legant motius eclessiàstics… tot i que, podia fer una excepció si 

el pagaven. Com que no tenien diners, la parella no va tenir altre remei que 

casar-se per la via civil. Quan morí la dona, que es deia Teresa, el mossèn 

també es va negar a enterrar-la perquè no estaven casats per l’esglèsia. 

L’home  li va construir una tomba fora. Encara ara sempre hi ha algú que li 

porta flors”. 

9:30h. Caminada circular pel bosc de Carlac. 

“ El bosc de Carlac té un encant especial, on els faigs adopten figures pròpies de 

contes de fades i follets. Les branques més joves semblen donar la benvinguda 

formant arcs sobre un terra multicolor i les arrugues dels troncs més vells desprenen 

una aroma penetrant a misteri”.  

Temps estimat: 2,5h. (sense comptar aturades).                                                               

Distància: 7,5km aprox. 

Desnivell acumulat: 200m aprox. 

13h. Dinar. 

Responsables: Pere Puig i Marissi Valverde, amb la imprescindible ajuda de la 

colla de Súria. 

 QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS:  

Per a més informació i inscripcions heu d’avisar a Marissi Valverde, per correu 

electrònic marissi57@gmail.com o pel telèfon del Pere 667601057, no més tard 

del  dimarts 30 de juny  a les 10 de la nit.  

  


