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Ascensions
alta
muntanya

Rutes de mu ntanya, senderisme i e xcursions

Cims de
3000m.

Català

Posets (3.375m) pel refugi Ángel Orús
Ascensió al Posets pel refugi Ángel Orús pujant
per la canal Fonda
Eriste, Vall de Benasc, La Ribagorça, Osca, Aragó
Dificultat

Alta (F)
1:45h | 8:00h

Temps total efectiu
Desnivell acumulat
Distància total

+600m | +1.275m/-1.875m

16 km

Punt de sortida / arribada Pàrquing pont d’Espigantosa
Població més propera

Eriste (La Ribagorça)

Ruta patrocinada pel Càmping La Borda
d’Arnaldet, el teu càmping a la vall de Benasc,
el paradís de la muntanya!
Ctra. de Benasque, Sesué, La Ribagorça
camping@arnaldet.com - 974 553 004 / 682 441 056
www.arnaldet.com

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat
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EDITORIAL ALPINA. Posets-Perdiguero. Valles de Benasque, Estós y Chistau. Serie E-25. 1:25.000.

itinerari
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RUTESPIRINEUS

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Assolir el segon gegant del Pirineu, només 29m més baix que l’Aneto.
Admirar la bellesa de la Dent de Llardana, una gran agulla de presència intimidant.

INTRODUCCIÓ
Ascensió al pic Posets (o Tuca de Llardana) per la seva ruta més habitual, la que puja des de la vall
d’Eriste per la canal Fonda. Aquesta ruta també es coneix coma la “Ruta Real”, essent la ruta més
curta d’entre les múltiples vies d’accés al Posets. El primer dia es puja des del pont d’Espigantosa
fins al refugi Ángel Orús on es passa la nit, i el segon dia es fa el cim i es baixa novament fins a la Pleta
d’Estallo.
El cim del Posets és el segon cim més alt de la serralada pirinenca, després de l’Aneto. Aquest és un cim
molt freqüentat, amb unes vistes meravelloses gràcies al fet que és la més aïllada de les grans muntanyes
pirinenques. L’envolten: el Gran Bachimala, el Gourgs Blancs i el Perdiguero (al N), i l’Aneto i la Maladeta
(per l’E). El massís del Posets es troba al nord de la província d’Osca (Aragó) entre les valls d’Estós, de
Chistau i d’Eriste, a dins del Parc Natural de Posets-Maladeta. La seva alçada i la seva situació privilegiada
fan que sigui una muntanya fàcil d’identificar per la seva silueta trapezoïdal.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Datum Europeu 1950

Temps

Latitud

Longitud

Altura

1 Pàrquing pont d’Espigantosa

0:00h

N 42.6136882º

E 0.4783100º

1.550m

2 Pont de Presentet

0:35h

N 42.6233415º

E 0.4690097º

1.780m

3 Refugi Ángel Orús

1:45h

N 42.6271604º

E 0.4573851º

2.150m

3 Refugi Ángel Orús

0:00h

N 42.6271604º

E 0.4573851º

2.150m

4 Cartell de senyalització

0:45h

N 42.6333587º

E 0.4511392

2.350m

5 Base de la canal Fonda

1:35h

N 42.6388672º

E 0.4400796º

2.630m

6 Coll de la Dent de Llardana

2:20h

N 42.6477587º

E 0.4356974º

3.010m

7 Pic Posets

3:45h

N 42.6546335º

E 0.4352689º

3.375m

1 Pàrquing pont d’Espigantosa

8:00h

N 42.6136882º

E 0.4783100º

1.550m

1r dia

2n dia

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES):
· 1r dia: 1:45h des del pàrquing del pont d’Espigantosa fins al refugi Ángel Orús.
Posets (3.375m) pel refugi Ángel Orús
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· 2n dia: 8:00h en total. 3:45h d’ascensió: 2:20h des del refugi fins al coll de la Dent de Llardana i 1:25h
des d’aquest coll fins al cim del Posets. 3:00h de descens fins al refugi i 1:15h més fins al pàrquing
d’Espigantosa.
DESNIVELL ACUMULAT:
· 1r dia: +600m
· 2n dia: +1.275m/-1.875m
DISTÀNCIA TOTAL: 16 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Alta (F). Pujada llarga i prolongada. Hi ha neu durant gran part de l’any a la canal
Fonda. Gran desnivell de baixada.
ÈPOCA: Ruta realitzable tot l’any. Atenció a la zona amb perill d’allaus abans d’arribar al refugi Ángel Orús.
MATERIAL: Grampons i piolet segons l’època de l’any.
CARTOGRAFIA: Posets-Perdiguero. Valles de Benasque, Estós y Chistau. Serie E-25. 1:25.000. Ed. Alpina.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
A Castilló de Sos agafem la carretera A-139 cap a Eriste i Benasc. Abans d’arribar a Eriste podem observar
el bonic embassament de Linsoles a la nostra dreta. Entrem a la població d’Eriste i la creuem per la
carretera en direcció a Benasc. A la sortida d’Eriste, a uns 400m, agafem un desviament a l’esquerra
en el que hi ha senyalitzat el refugi Ángel Orús. Aquesta pista, d’uns aproximadament 5 km, ens endinsa
a la vall d’Eriste i puja amb força tot fent llaçades. Durant el primer quilòmetre la pista està asfaltada,
després passa a ser de sorra i pedres però està en bon estat. Podem continuar fins al pàrquing del pont
d’Espigantosa, on estacionem el vehicle.

RECORREGUT
RECORREGUT 1r DIA
Comencem la ruta al mateix 1 pàrquing del pont d’Espigantosa (0:00h - 1.550m) a la Pleta d’Estallo, un
espai ampli i habilitat per deixar-hi el cotxe. El recorregut coincideix amb el PR-HU 36 (marques grogues
i blanques) que transcorre per un bon camí fins al refugi de muntanya Ángel Orús (a uns 3km aprox.).
Atenció!, aquest itinerari d’accés al refugi travessa una zona que a l’hivern presenta cert risc d’allaus.
Durant aquesta època cal que ens informem abans d’empendre l’excursió de les condicions de la neu i, si
és el cas, de les possibles rutes alternatives. Durant la pujada, diverses senyalitzacions ens alerten també
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d’aquest risc. Caminem uns 250m en direcció N per la pista i, a la nostra esquerra, hi trobem la bonica
cascada d’Espigantosa.
El sender s’estreny després de creuar el pont d’Espigantosa, a sobre del riu Aigüeta d’Eriste. Ara pugem
per un bosc frondós que hi ha al costat del riu, sempre per l’esquerra del barranc. Arribem a una zona més
oberta on hi ha el 2 pont de Presentet (0:35h - 1.780m). Aquest és un bon lloc per descansar, i és aquí on
hi ha la desviació cap a la colladeta de Comalaqueba i el refugi del Clot de Chil. Nosaltres hem de seguir
recte en direcció NO. En arribar a la Pleta de Riberes (1.815m) abandonem el torrent i les seves boniques
cascades i remuntem unes rampes per una zona boscosa. Tot fent algunes llaçades curtes, superem
ràpidament el desnivell del barranc de Forcau. Al fons, a davant nostre, hi veiem la serra de Llardana, on hi
ha la Tuca Alta (2.910m) i la Tuca Baixa (2.901m).
Arribem al 3 refugi Ángel Orús o refugi de Forcau (1:45h - 2.150m). Aquest refugi està situat en una
terrassa de la vall de Forcau (sota les Agulles de Forcau) que perment gaudir d’unes vistes magnífiques de
la vall d’Eriste. El refugi està guardat durant tot l’any, té 96 places i és propietat de la Federació Aragonesa
de Muntanyisme (web: www.refugioangelorus.com).

SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

El Posets és només 29m més baix que
l’Aneto i la distància que hi ha entre ells en
línia recta és de 18 km? Per aquest motiu, el
Posets, el Virrei del Pirineu, sempre restarà a
l’ombra del gran “Monarca”.

Des del cim del Posets, us recomanem
observar els curiosos plecs que hi ha al
vessant oest del pic de Les Espases i
que ens descobreixen com es van formar
aquestes muntanyes.

RECORREGUT 2n DIA
Sortim del 3 refugi Ángel Orús (0:00h - 2.150m). Agafem el sender senyalitzat amb marques de pintura
vermelles i blanques que hi ha tot just al darrere del propi refugi. Hem de començar a pujar en direcció
N-NO cap al barranc de Llardaneta. Arribem a 4 un cartell de senyalització (0:45h - 2.350m) que marca
dues opcions: el coll d’Eriste o el coll de la Piana (i la vall d’Estós). Nosaltres agafem la primera opció, a
l’esquerra, en direcció N-NO, cap al coll d’Eriste. Anem pujant pel marge dret del barranc de Llardaneta i,
després de creuar-lo, a uns 2.550m d’altitud, abandonem l’itinerari del coll d’Eriste per pujar, en direcció
N, cap al barranc de la canal Fonda. Tot pujant, si mirem enrere, al S, veiem les crestes del Forcau amb el
Forcau Baixo (2.786m), el Forcau Alt (2.865m) i la bretxa que els separa al mig.
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Entrem a la coneguda 5 canal Fonda (1:35h - 2.630m), que acostuma a tenir neu fins ben entrat l’estiu.
Pugem, en direcció N, amb la Dent de Llardana a la nostra esquerra i la Tuca Alta a la nostra dreta. El coll
de la Dent de Llardana es distingeix molt bé a davant nostre (al N), elevat a la dreta de les parets de la
Dent de Llardana. Cal superar uns 400m de desnivell per l’àmplia canal Fonda per arribar-hi. A mesura que
s’avança per la canal, el pendent va augmentant. Finalment arribem al 6 coll de la Dent de Llardana
(2:20h - 3.010m) just a sota de la impressionant Dent de Llardana (3.094m). Si no bufa el vent, aquest és
un bon lloc per descansar.
Des del coll de la Dent de Llardana, pugem pel vessant de la dreta d’aquest coll, en direcció N, cap a
l’Espalda de Posets. Després de superar alguns pendents i alguns ressalts, arribem l’Espalda de Poset. Ja
podem observar el cim del Posets, només ens falta recórrer la carena que permet accedir-hi. Arribem al
cim del 7 pic Posets o Tuca de Llardana (3:45h - 3.375m). Les vistes des del cim són magnífiques. Es
tracta d’un pic envoltat de grans muntanyes però també una mica aïllat. Observem el Bachimala, l’Aneto,
el Perdiguero, el Vignemale, el Mont Perdut i moltes d’altres muntanyes que també podem veure des del
cim. Al cim del Posets hi trobem un vèrtex geodèsic. Baixem del pic per la mateixa aresta i desfem el camí
que hem fet al pujar. Ara que tenim tota la baixada a davant nostre, les vistes sobre el gran desnivell són
espectaculars.
Un cop al coll de la Dent de Llardana comencem la baixada per la canal Fonda. Aviat tornem a estar a la
base de la canal Fonda. Seguim baixant, en direcció SE per la vall de Llardaneta. Tenim a davant nostre
el majestuós pic Perramó o pic d’es Corbets (2.904m). Creuem el torrent de Llardaneta i tormem a agafar
el camí que baixa des del coll d’Eriste. Una mica més tard topem amb la senyal que ens indica que per
anar al refugi Ángel Orús cal seguir el sender de la dreta, en direcció SE. Si seguíssim el de l’esquerra, en
direcció NE, ens n’aniríem cap al coll de la Piana o al coll de Montidiego. Seguim baixant en direcció SE. Ja
podem veure el refugi Ángel Orús (6:45h - 2.150m). Al costat del refugi veiem una cabana de pedres en
males condicions. Des del refugi agafem el mateix camí que el dia anterior ens havia portat fins aquí. De
baixada necessitem una mica més d’una hora per arribar al 1 pàrquing del pont d’Espigantosa (8:00h
- 1.550m), punt d’inici i final d’aquesta preciosa ascensió al segon cim més alt dels Pirineus.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Embassament de Linsoles a Eriste
Al costat de la petita població d’Eriste, hi trobem aquest bonic
embassament que reté les aigües del riu Éssera. Es poden llogar canoes
per fer-hi una volta o es pot fer una caminada relaxada al voltant del llac.
Coordenades GPS: N 42.5870462º E 0.4911106º

Estació d’esquí de Cerler
Situada a la localitat de Cerler, és una de les estacions d’esquí amb
major desnivell esquiable de tot el Pirineu: oscil·la entre els 1.500m de la
base de l’estació fins els 2.700m del pic Gallinero.
Coordenades GPS: N 42.5897319º E 0.5410641º

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. 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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Descobreix tot el que t’oferim i viu
els Pirineus com mai ho has fet!

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

format web, APP per a mòbils,...). També us

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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