
Inici: Aparcament del Prat de Pierró (Espot)

Què hi trobareu Com arribar

Camí de l’estany de 
Sant Maurici
Itinerari que permet pujar a peu des de l’aparcament situat a l’entrada del 
parc fi ns a l’estany enmig d’una densa avetosa que s’estén vora del riu.

Itinerari que transcorre entre prats i boscos, per la 
part més baixa del Parc, on s’observen mostres de 
l’activitat ramadera de la vall, una de les explotacions 
tradicionals de la zona. Trobareu diversos cartells 
interpretatius que expliquen aspectes diferents del 
patrimoni natural i cultural de la vall així com una 
exposició, a la cabana del pont de Pallers, sobre l’ex-
plotació tradicional del bosc als Pirineus. 

La primera part del camí, que s’endinsa per l’avetosa 
vorejant el riu Escrita, és una passarel·la de fusta, 
adaptada per a ser recorreguda en cadira de rodes 
(450 m). Després de creuar el riu, es continua pel 
vessant solà de la vall. Poc després, travessarem la 
carretera i entrarem de nou al bosc, guanyant altitud 
entre pins, avets, bedolls i moixeres, fi ns a creuar un 
petit barranc proper a l’ermita de Sant Maurici. Des 
d’aquest punt i després de deu minuts de pujada, 
arribarem a l’estany de Sant Maurici.

Camí de Sant Maurici des del 
Prat de Pierró

Guineu Vista dels Encantats i de l’estany 
de Sant Maurici 

Marcòlic groc
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Visites guiades Allotjaments Pallars Sobirà

A tenir en compte

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

• Itinerari de difi cultat 
baixa.

• Respecteu la senya-
lització.

• Època recomanada 
d’abril a novembre.

• L’acampada lliure no 
està permesa.

• Equipament reco-
manat: aigua, men-
jar, botes per cami-
nar, roba d’abric, 
impermeable, crema 
de protecció solar.

www.femparc.cat

Es pot accedir amb vehicle particular fi ns 
l’àrea d’aparcament del Prat de Pierró, des 
d’on comença l’itinerari a peu. Hi ha la possi-
bilitat d’accedir a Sant Maurici amb el servei 
de transport públic de taxis 4X4, que funciona 
mentre la neu no ho impedeix. Les BTT poden 
arribar fi ns a l’estany de Sant Maurici.

Equipaments
• Passarel·les de fusta adaptades per a 
persones amb diversitat funcional del toll 
de la Gorga i de Sant Maurici.
• Casa del Parc situada al poble d’Espot, 
on hi trobareu informació básica, orientació 
sobre les condicions del territori i d’accés, així 
com tot un ventall d’activitats per desenvolu-
par durant tot l’any - 973 624036.
• Punt de control d’accés al Prat de Pierró, 
on trobareu personal d’informació des de 
Setmana Santa fi ns a novembre. 
• Caseta d’informació de l’estany de Sant 
Maurici (oberta a l’estiu)
• Mirador de l’estany de Sant Maurici, 
fàcilment accessible amb taula informativa 
d’identifi cació dels elements principals del 
paisatge.
• Refugi d’Amitges i refugi Ernest Mallafré.
Tel. 973641681 - www.refusonline.com

A més a més...
• Visita de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
i els seus centres patrimonials repartits pel 
territori pallarès. Més informació: 
www.ecomuseu.com
• La Casa de l’Ós d’Isil. Més informació: 
www.fundacionosopardo.org
• Centre de Món Natura Pirineus. Més 
informació: www.monnaturapirineus.com
• El Centre d’Interpretació del Patrimoni de 
les Viles Closes d’Escaló. Més informació: 
www.lorebostdescalo.com
• Web de senders del Pallars Sobirà. 
http://senders.pallarssobira.cat/

Tot seguit us facilitem les dades dels itineraris recomanats,
 tenint com a punt de sortida el Prat de Pierró o l’estany de 
Sant Maurici.

• L’avetosa: és un bon exemple de l’ecosistema 
forestal que es troba  a la part més baixa de l’es-
tatge subalpí. Observeu les zones desforestades 
que corresponen a les canals per on es precipi-
ten les allaus en anys de neus abundants.
• Pont del Toll de la Gorga: petit pont que 
creua el riu Escrita i que comunica el solell i 
l’obaga de la vall. Un cop situats a la solana, 
podrem contemplar l’avetosa en tota la seva 
extensió i les masses de pi roig que s’estenen 
darrere nostre pels costeruts vessants del 
Pinetó.
• Ermita de Sant Maurici: aixoplugada sota un 
llindar rocós, es troba aquesta petita ermita, 
lloc de devoció i de trobada dels veïns de la vall 
d’Espot, que s’hi reuneixen dos cops a l’any per 
honorar el seu patró. Al davant s’eleva l’esvelta 
silueta dels Encantats (2.745m).
• Estany de Sant Maurici: l’estany conserva una 
gran bellesa i el seu caràcter emblemàtic. A uns 
10 minuts hi ha el refugi Ernest Mallafré, una 
bona base per fer nombroses ascensions. 
• Panoràmica dels Encantats: els Encantats 
són la muntanya més emblemàtica del Parc 
Nacional. Els seus dos pics estan separats per 
una enforcadura on, si pareu atenció, descobri-
reu les siluetes de dos caçadors que, segons la 
llegenda, van ser maleïs i petrifi cats per sempre, 
donant així nom a la muntanya.

Visites guiades
El Parc Nacional organitza sortides i activitats durant 
tot l’any. Podeu consultar aquesta informació a la 
web http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes 
També compta amb una Associació de Guies inter-
pretadores del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici: www.guiesdelparc.org (codi qr).

Durant els mesos d’estiu, l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu organitza visites culturals pel poble i l’entorn. 
Mes informació: 973 62 64 36

Taxis d’Espot
Associació de Taxis d’Espot: 973624105
http://www.taxisespot.com /  info@taxisespot.com

Allotjaments i establiments turístics
Tota la informació sobre els allotjaments i establi-
ments turístics de la zona la trobareu a la web de Tu-
risme del Pallars Sobirà, apartat de serveis: turisme.
pallarssobira.cat

A peu En vehicle i BTT

Camí de l’Estany de Sant 
Maurici 

Inici/Final : Prat de Pierró - Estany de Sant    
                      Maurici
Durada : 1h 15’ (anada)
Desnivell : 260 metres
Recorregut : 3,8 km (anada)
Difi cultat : baixa

Itinerari opcional: El mirador 
de l’estany de Sant Maurici 

Inici/Final : Estany de Sant Maurici – Cascada 
                    de Ratera – Estany de Ratera – 
 Mirador de l’Estany – Estany de 
 Sant Maurici
Durada : 2h 30’ (recorregut circular)
Desnivell : 300 metres
Recorregut : 6,9 km
Difi cultat : baixa

Itinerari opcional: Cap a les 
Agulles d’Amitges

Inici/Final : Estany de Sant Maurici – Cascada 
 de Ratera – Estany de Ratera – 
 Estanys d’Amitges
Durada : 1h 45’ (anada)
Desnivell : 480 metres
Recorregut : 4,6 km (anada)
Difi cultat : baixa fi ns a l’estany de Ratera, 
 moderada fi ns als estanys d’Amitges

Itinerari opcional: 
El Portarró d’Espot 

Inici/Final : Estany de Sant Maurici – Portarró 
 d’Espot
Durada : 2h 30’ (anada)
Desnivell : 525 metres
Recorregut : 4 km (anada)
Difi cultat : moderada
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Difi cultat:     baixa,     moderada,     alta

 

Es pot accedir amb vehicle particular fi ns 

En vehicle i BTT

Més informació a:


