
Refugi i Agulles d’Amitges

Inici: Estany de Sant Maurici (Espot)

Què hi trobareu

El mirador de l’estany de Sant 
Maurici i els estanys d’Amitges
Excursió clàssica per descobrir dos dels grans elements naturals  
dels paisatges pirinencs: l’estany de Sant Maurici i els Encantats.

La volta a l’estany de Sant Maurici és un itinerari ideal 
per tenir una visió general de l’alta conca del riu Escrita 
i que permet gaudir d’un paisatge espectacular dominat 
per pics i crestes retallades. 

Des de la caseta d’informació de Sant Maurici, agafem 
el camí que va cap a la cascada de Ratera i que en-
llaça amb la pista que puja a l’estany de Ratera. Passat 
aquest estany, agafarem el camí esquerre de la bifur-
cació, que ens durà al mirador. Si seguim endavant, 
franquejant els contraforts del pic del Portarró per un 
sender ben marcat, trobarem el camí que baixa des 
de la collada del mateix nom i que condueix en sentit 
descendent cap a l’estany de Sant Maurici.

Arribats a l’estany de Ratera, també es pot optar per la 
visita als estanys d’Amitges, itinerari clàssic que permet 
observar els canvis en el paisatge a mesura que anem 
guanyant alçada. 

Mirador de l’Estany Esquirol Pul·lsàtiles
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Com arribar



A tenir en compte

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

• Itinerari de difi cultat 
moderada.

• Respecteu la senyalit-
zació.

• Època recomada des 
de fi nals de maig al 
fi nals d’octubre.

• L’acampada lliure no 
està permesa.

• Equipament recoma-
nat: aigua, menjar, bo-
tes per caminar, roba 
d’abric, impermeable, 
crema de protecció 
solar.

www.femparc.catVisites guiades Allotjaments Pallars Sobirà

Possibilitat de servei de transport públic 
amb taxis 4X4 fi ns als estanys d’Amitges. El 
refugi d’Amitges és un bon punt de partida 
per a fer nombroses ascensions, entre 
elles el pic de Ratera, el Tuc de Saboredo, 
el pic d’Amitges o el cim del Bassiero, i 
travesses cap els cims de Colomèrs, el de 
Saboredo o la vall de Gerber, totes elles re-
servades a muntanyencs amb experiència. 

En BTT
Les BTT poden arribar fi ns a l’estany de 
Sant Maurici.

Equipaments
•  Casa del Parc situada al poble d’Espot, 
hi trobareu informació básica, orientació 
sobre les condicions del territori i d’accés, 
així com tot un ventall d’activitats per 
desenvolupar durant tot l’any. Tel.  973 
624036.
• Caseta d’informació de l’estany de Sant 
Maurici, oberta a l’estiu. 
• Mirador de l’Estany, fàcilment accessi-
ble amb taula informativa d’identifi cació 
dels elements principals del paisatge.
• Refugi d’Amitges i refugi Ernest Ma-
llafré Tel. 973641681 - www.refusonline.com.

A més a més...
• Visita de l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu i els seus centres patrimonials re-
partits pel territori pallarès. Més informa-
ció: 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 Patri-
moni de les Viles Closes d’Escaló.. Més 
informació: 
http://lorebostdescalo.wordpress.com
• Web de senders del Pallars Sobirà. 
http://senders.pallarssobira.cat/

El punt de sortida de l’itinerari és la caseta d’informació de 
l’estany de Sant Maurici.

• Cascada de Ratera: és una de les cascades més 
espectaculars del Parc Nacional, que salva el des-
nivell que hi ha entre la vall penjada de Ratera i la 
principal de Sant Maurici.
• L’Ordigal: punt estratègic des del qual s’observen 
amb molta claredat les valls glacials de Monestero 
i Subenuix, així com la collada del Portarró d’Espot, 
pas natural cap a la ribera de Sant Nicolau.
• Estany de Ratera: situat a 2.100 m d’altitud, 
compta amb una bona mostra de vegetació típica 
dels estanys d’alta muntanya.
• Puiador d’Amitges: si es decideix continuar fi ns 
als estanys d’Amitges, seguirem per un sender 
indicat, on, poc abans d’arribar a la pista, és un lloc 
ideal per l’observació de marmotes .
• Estanys d’Amitges: gairebé al costat del refugi, 
els estanys Gran Amitges, dels Barbs i de la Munyi-
dera, ocupen el fons d’antigues cubetes glacials.
• Agulles d’Amitges: rere l’estany Gran Amitges 
s’eleven dues agulles de roca granítica, que van 
quedar aïllades enmig de les glaceres.
• El mirador de l’Estany: situat al camí que comu-
nica els dos vessants de la vall del riu Escrita, és un 
paratge únic per a contemplar el relleu que us en-
volta. Hi ha una taula d’orientació que ens ajudarà 
a la identifi cació geogràfi ca dels voltants.
• Barranc de Subenuix: presenta una magnífi ca 
mostra dels boscos subalpins del Parc. Hi trobareu 
uns bonics exemplars d’avet, pi negre, moixera de 
guilla, bedolls, salenca, etc.

A peu En vehicle

     Mirador de l’estany   
    de  Sant Maurici i les 
    Agulles d’Amitges

Inici/Final : Estany de Sant Maurici – Casca-
da  de Ratera – Estany de Ratera 
– Estany de les Obagues de Ratera - 
Estanys i agulles d’Amitges - Mirador 
de l’estany  –  Estany de Sant Maurici.

Durada : 5h (recorregut circular)
Desnivell : 480 metres
Recorregut : 10 km
Difi cultat : moderada

Mirador de l’estany de Sant 
Maurici

Inici/Final : Estany de Sant Maurici – Cascada 
de Ratera – Estany de Ratera – Mi-
rador de l’estany  - Estany de Sant 
Maurici.

Durada : 2h 30’ (recorregut circular)
Desnivell : 300 metres
Recorregut : 6,9 km
Difi cultat : baixa

Cap a les Agulles d’Amitges
Inici/Final : Estany de Sant Maurici – Cascada 

de Ratera – Estany de Ratera – 
Estany de les Obagues de Ratera 
- Estanys i agulles 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

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

Possibilitat de servei de transport públic 

Més informació a:


