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LA VOLTA ALS LLACS, UN ITINERARI CIRCULAR 

PER L’ALTA VALARTIES (VAL D’ARAN).  
 

Tipus d’activitat: Itinerari excursionista en alta muntanya per adults en el 

que no assolirem cap cim, però on recorrerem un dels racons més bonics dels 

nostres Pirineus.  

 

Data:   23 i 24 d’agost del 2014 

 

Lloc de trobada:  A Pont de Suert, davant de l’església a les 13 h. de 

dissabte. Possibilitat de compartir vehicles, consultar. 

 

1ª jornada :  Accedirem fins l’aparcament de Conangles (1.555 m.), 

dinar lleuger i farem una excursió per tal de pujar fins l’estany de Beciberri 

(1.985 m.), pel camí del bosc de Conangles i la Vall de Beciberri , un lloc 

realment paradisíac (aprox. 4 h. i 500 m. desnivell.).   Bivac al bosc de 

Conangles, a tocar dels vehicles. Possibilitat de pernoctar en el refugi de 

Conangles per qui ho desitgi, o si les condicions climatològiques no 

permetessin el bivac. 

 

 
Estany de Beciberri, un bon lloc per berenar. 

 

 



 
Mapa de la zona amb el recorregut aprox. de dissabte. 

 

2ª jornada:  Trasllat en vehicles fins l’aparcament de la Valarties 

(1.400 m.), pujarem fins el refugi de Restanca i el seu llac (2.010 m.); 

seguirem fins el Llac de Mar ( 2.250 m.); saltarem el Coll del Llac de Mar 

(2.502 m.); i baixarem fins el Llac de la Colhada i el Llac Tòrt de Rius (2.351 

m.); encara passarem pel Llac de Rius (2.320 m.) abans d’emprendre la 

baixada per la Vall de Rius fins els vehicles. (aprox. 8 h. i 1.000 m. desnivell) 

 

 
Llac de Mar, amb el Beciberri Nord al fons. 

 

 

 

 



 
Mapa de la zona amb el recorregut aprox. de diumenge. 

 

Dades Practiques : 

  

 Particip.: De 4 a 12 persones (places limitades) 

 

Preu : 15 € per persona. 

 

Inclou : Guiatge, assegurança d’accidents i material de seguretat 

necessari. 

 

No inclou : El desplaçament fins el lloc de l’activitat 

   Qualsevol altre cosa no especificada com a inclosa 

 

Dificultat:  Ascensió d’alta muntanya estival, sense cap dificultat tècnica, 

malgrat que cal una bona condició física.  

 

Material:  - Calçat de muntanya.  

- Roba adient per l’alta muntanya estival (impermeable, jersei, 

guants, gorro,...) 

   - Protecció solar (barret, crema, ulleres), ...  

 - Motxilla  

 - Bastons 

 - Aigua i menjar per la ruta. Cal dur: dinar lleuger de dissabte, 

el sopar de dissabte, esmorzar i dinar del diumenge. 

 - Cal dur sac i màrfega pel bivac. 

 

Observacions: 

  L’organització es reserva el dret d’anular l’activitat o variar 

l’itinerari, si les condicions meteorològiques fan 

desaconsellable el segur desenvolupament de l’activitat.  

 

Informació: ismael.arnes@gmail.com  o al telèfon 689 980 280  


