
El  Paraigua 2018/19 

Sortida a l’Alta Ribagorça del 30 d’agost a l’1  de setembre 

Desplaçaments amb cotxes organitzats (com que cada cotxe ve d’orígens 

diferents, es fa difícil fer un càlcul per a tothom). 

Hostalatge: Hotel Can Costa. C. Camp de la Vila 8. Pont de Suert. 973690000. 

Dinar de pícnic pel divendres i el dissabte (es pot dinar també al refugi Cap de 

Llauset, 16€ els no federats o entrepans). A l’hotel no fan pícnics tan d’hora 

perquè el pa encara no ha arribat, però estarem ben assortits de botigues. 

Preu: 90€ 

Divendres 30 d’agost: La vall de Salenques. 

Trobada a les 10:30h. Davant de l’Hotel Can Costa, aparcant a les rodalies, per 

tal de compactar cotxes.  

Continuem amb els cotxes per la N-230 fins al pàrquing de l’entrada de la vall 

de Salenques. 

Seguint el GR-11(1428m), per l’entrada de la preciosa i ombrívola vall. Pujarem 

pel camí que hi ha a la dreta del rierol fins a l’inici del Barranc d’Anglós 

(1740m). Qui ja en tingui prou es podrà quedar en aquesta zona de trobada 

dels diferents torrents. Qui en vulgui més pot continuar pujant de dret cap als 

Estanys Gran i d’Anglos (2340m), però ho poden deixar per l’endemà, que hi 

pujarem per una altra banda. Tornada pel mateix camí fins a un pontarró, on 

ens esperen els cotxes. 

Durada: 3h sense comptar les aturades. 

Desnivell:  312m. 
 
Sopar a les 20h. 
 
Dissabte 31 d’agost: La volta dels  cinc llacs. 

Esmorzar a les 7h, sortida amb els cotxes cap a l’estany de Llauset a les 

7:30.(2100m.)  

Començarem a pujar fins la collada (2400m) i baixarem cap a l’estany de 

l’Obaga (2260m). A partir d’aquí anirem fent desnivells suaus per anar trobant 

l’estany d’Anglos, el Mig i el Cap d’Anglos. Ens tornarem a enfilar fins al 

Collado de los Ibones (2529m.) per baixar cap a l’Ibon de Cap de Llauset 

(2442m). Farem parada al Refugi Cap de Llauset (2421m) i davallarem cap a 

l’Ibon de Bontornàs (2327m) fins a la riba de l’estany de Llauset, que vorejarem 

fins al seu extrem, on hi haurà els cotxes. 



Paisatge alpí amb poc desnivell a peu i un munt de llacs. Qui es vulgui remullar 

pot portar roba de bany o no.  

Durada: 6:30h sense comptar aturades. 

Desnivell acumulat: 670m. 

 

Diumenge 1 de setembre: La Pleta de Molières. 

Esmorzar : 8h. Sortida a les 8:30 amb cotxes compactats cap al refugi de 

l’Hospital de Viella (tancat) (1619m), on aparcarem. 

Caminarem cap a l’oest, amb una pujada suau i a la vora del rierol. Just quan 

comença la pujada forta (1800m) ens aturarem per gaudir del paisatge i tornar 

pel mateix camí fins a l’Hospital de Viella. 

Durada: 3:00h amb aturades. 

Desnivell: 200m. 

 

Dinar a les 13h. 

 

Responsables: Pere Puig, Marissi Valverde, Paqui Quílez i Jesús Ribera. 

 

Qüestions organitzatives importants: 

Per fer la reserva envieu un correu a marissi57@gmail.com o un missatge al 

626 817 895.  

Alerta: cal reservar abans del 23 de juny, ja que les 

persones que ho organitzen estaran fora de cobertura fins a 

finals de juliol. Moltes gràcies! 
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