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Ruta que transcorre per una vall d’origen glacial d’Alta 

muntanya, dins de la zona periférica del Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

HOTEL   LA   MORERA  

RUTA PER L’ESTANY DEL 

GERBER I REFUGI MATARÓ 



 

MAPA DE L’EXCURSIÓ  



RESTAURANTS 

 

VALÈNCIA D’ANEU  

 -  HOTEL LA MORERA:  973626124  

 -  HOTEL LO PALLER:  973626129  

 

SORPE 

 -  REFUGI  DE LES ARES:  973298309  

 

ISAVARRE 

 -  NABIU:  610034476   

 

ESTERRI  D’ANEU  

 -  ELS  PUIS:  973626160   

 -  HA TRAINERA:  973626789   

 -  L’ESQUELLA:  973626594   

VALÈNCIA D’ANEU  

 -  PERE CORTINA:  669499199   

.  

 

ESTERRI  D’ANEU  

 -  JORDI  CASES:   659104575   

 -  DANI  HERENCIA:  619811516   

SERVEI DE TAXIS 



 

L’EXCURSIÓ  

És una excursió fácil i apte per a tothom.  

 

AMB NENS ...  



 

LLIBRE DE FAUNA  I  FLORA 

NERETS (rhododendron ferrugineum)  
Arbust de fulles perennes, fosques i endurides, que 

fa unes flors que acoloreixen el sotabosc de les pine-

des de pi negre i els matollars subalpins, on arriba a 

ser una de les plantes dominants.  

 

 
 

 

 

MATAFOC TERANYINOS 

(SEMPERVIVUM ARACHNOIDEUM) 
Petita mata suculenta que fa petites rosetes de 

fulles  compactes amb forma de corona, cober-

tes d’un tel blanc teranyinós.  
 

 
 
 
 

MARCÒLIC GROC (Lylium pyrenaicum) 

Joia botánica, exclusiva del pirineu i algún massís 

proper. 
 

   

 

 

 

PI NEGRE (Pinus uncinata) 
És el pi propi  de  l’alta muntanya, on for-

ma boscos més esclarissats a mesura que 

es guanya alçada. Les fulles són més aviat 

curtes i fosques.  
 

 
 



 

 
DIFICULTAT:  fàcil                     TEMPS:  3h  

 

LONGITUD: 7,5 km            DESNIVELL:  290 m 

 

 
 

ÈPOCA RECOMANADA: a l’estiu.  

 

FITXA TÈCNICA 

 

MATERIAL NECESSARI :  

 Calçat i roba còmode, impermeable, aigua , menjar, mapa de la zona i 

farmaciola 

QUÈ CAL  SABER :  

En tot l’itinerari no hi trobarem cap punt d’aigua fora el poble. A 

l’estiu i els dies calurosos portar protecció solar i aigua abundant. 

Només trobarem bars i/o restaurants en les poblacions de València 

d’Àneu, Isavarre, Sorpe (al mig del Port de la Bonaigua) i a Esterri 

d’Àneu. 

 

 



 

LLIBRE DE FAUNA  I  FLORA 

 

 
 

 

 

Cabirol (Capreolus capreolus) 

 
El cabirol és un animal predominantment forestal,  
que surt a camp obert en comptades ocasions durant  
l'estiu per afegir algunes herbes a la seva dieta, basada 
 en el consum de fulles d'arbustos i arbres baixos, així com baies i brots tendres.  
Els seus hàbits són crepusculars, es pot observar-lo poques vegades durant el dia,  
que sol passar amagat entre l'espessa vegetació.  
 
 
CÉRVOL ( Cervus elaphus)  
 
Els mascles tenen unes grans banyes ramificades:  
a partir d'un eix principal de secció 
cilíndrica surten diverses branques, el nombre 
 de les quals no està pas sempre relacionat amb l'edat  
de l'animal. Les banyes les renoven cada any; cap al març  
o l'abril cauen i de seguida comencen a créixer les noves, que al juny o al juliol ja han assolit el 
màxim desenvolupament.  
 

ÓS BRU (Ursus arctos) 
A les Valls d’Àneu l’ós bru està present de forma constant al llarg de l’any. No es deixa 

veure, però amb sort en podeu trobar el rastre. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mascle_(biologia)


PUNTS D’INTERÈS  

 

VALÈNCIA D’ANEU  

A valència d’Àneu entre el seu patrimoni cal destacar el Castell del 

Comte de Pallars, situat en un promontori als afo-

res del poble, a l'indret on hi havia el nucli de po-

blació antic. També cal esmentar l’església Romá-

nica de Sant Andreu del segle XII, de la qual 

només ha restat l'absis decorat amb mènsules.   

SORPE 

En el poble destaquen algunes cases, com Casa Ermengol, que dis-

posa de capella pròpia, i l’església de St. Pere de Sorpe. 

ISIL  

Entre el seu patrimoni immoble destaca 

l'església de Sant Joan, situada als afores de la 

població. Isil és també conegut per les Falles 

d'Isil, dins de la tradició de falles o teies, 

molt comuna al Pallars i a la Ribagorça. Ac-

tualment hi acull la casa de l’Ós, centre 

d’interpretació del mateix. 

 

 ESTERRI  D’ANEU  

Conserva una creu de terme al capdamunt del Carrer Major que, 

segons la tradició, data del 1633, feta pels francesos. També hi ha 

el Pont d'Esterri d'Àneu, romànic, de dos ulls, 

damunt de la Noguera Pallaresa. També hi po-

dem trovar l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Val%C3%A8ncia_d%27%C3%80neu


LLIBRE DE RUTA 

 

Temps Senyalització Comentaris 

0 Cartell verd Sortida des del Parquing de la Peülla (pistes d-

esquí de Baquéira-Beret-Bonaigua) 

  Línies verdes i 

vermelles 

Seguir el camí per la muntanya.  

30’   Estany de la Estanyera 

1h15’   Estany petit del Gerber 

1h30’   Estany Gerber 

2h15’   Terrassa amb petits llacs. Seguir camí 

3h   Refugi Mataró. Refugi lliure caracteritzat perquè 

està pintat de color taronja 

    Retorn pel mateix lloc per on has pujat 

   



 

DESCRIPCIÓ RUTA 

Inici de l’itinerari. Clot Gran. 

Pugem per la carretera fins a l’Ermita de la Mare de 

Déu de les Ares, a 1800m. d’alçada. Uns 2 km més 

amunt de l’ermita, a l’àmplia esplanada del Clot Gran 

podem estacionar el vehicle i hi trobem senyalitzada 

l’excursió a la Vall del Gerber. 

Un cop hem travessat la carretera en direcció S., obser-

vem a simple vista el sender que s’enfila pel vessant del 

barranc. Tot el camí es troba ben senyalitzat, en aquest 

cas amb el característic verd i groc pintat a les roques. El 

pendent és lleuger i molt passador, de tal forma que 

l’excursió fins a l’Estany del Gerber està indicada per 

fer-la en família.  

Fins al Gerber, triguem poc més d’una hora a fer el tra-

jecte. Com a preludi trobem l’Estany de l’Estanyera i 

l’Estany Petit, ambdós agradables i tranquils per fer un 

alto en el camí. L’Estany Gerber apareix de sobte, pas-

sada una embocadura, exuberant i tancat entre parets i 

turons. 

A partir d’aquí la ruta esdevé més agrest i el sender està 

menys senyalitzat, tot i que no hi falten les pedres 

amuntegades que són les fites pel bon camí. Seguint el 

sender que flanqueja els vessants de l’estany per la dre-

ta, arribem a una nova terrassa amb petits estanys, com 

el de Xemeneies. En aquest nivell albirem el refugi 

metàl·lic Mataró, pintat de color taronja. Triguem 1 

hora de camí des del Gerber fins al refugi. Més amunt 

trobem el Negre de Dalt¸ i finalment, a la capçalera de 

la vall, els petits Estanys de Bassiero. 
 

 



 

LLIBRE DE FAUNA  I  FLORA 

 

 

PICOT NEGRE (Dryocous martius) 

Viu a boscos amb arbres grans per fer-hi niu i fusta morta on cercar menjar. 

El seu fort tamboineig en picar els troncs amb el bec es pot sentir a quilòme-

tres de distància. 
 

 
RASPINELL COMÚ(Certhia  familiaris)  
Es camufla molt amb l’escorça dels arbres que recorre tronc amunt, en 

espiral.  
 

 
 

 

 

MUSSOL PIRINENC  (Aegolius funereus) 

Exclusiu de les pinedes de muntanyes pirinenques, on prefereix rodals 

Esclarissats. Fa el niu a forats de picot i caixes niu col·locades especialmen-

te per a l’espècie. 
 
 
 

TRENCALÒS (Gypaetus barbatus)  
Gran voltor que sobrevola tota mena d’espais oberts de muntanya, 

buscant ossos. Molt gran però de perfil prou esvelt.  
 
 
 

 
SARGANTANA PALLARESA (Iberolacerta aurelioi) 

Exlusiva de l’Alt Pirineu. Viu a tarteres d’alta muntanya arrecerades i exposades a mig-

jorn, per sobre dels 2000 m. Té el dors de color marró clar amb dues bandes laterals i la 

panxa groguenca. 


