
Inici: Aparcament de la Molinassa

Què hi trobareu Com arribar

Capçalera de la Vall
Ferrera
Paisatges abruptes, estanys, fl ora, fauna i ramaderia d’alta muntanya us esperen 

al cor del Parc Natural de l’Alt Pirineu i als peus del sostre de Catalunya

El Pla de Boet és un indret de visita obligada si voleu 
assaborir l’essència del Parc. Un paisatge únic de 
pastures i aigües serpentejants envoltades d’elevades 
muntanyes, cascades d’aigua i boscos centenaris.
La Pica d’Estats (3.143 m), sostre de Catalunya i lloc de 
pelegrinatge de molts excursionistes, és sens dubte és 
l’element més emblemàtic i simbòlic del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu. Al seu voltant trobareu la resta de pics 
que superen els 3.000 metres del Parc: Sotllo, Pic Ver-
daguer, Punta Gabarró i Rodó de Canalbona.
L’aigua, un altre element viu del Parc,  hi brolla arreu 
durant els mesos de bonança, alimentant estanys 
amagats i patamolls, prats d’espectacular fl orida i 
boscos enigmàtics. 
Des del Port de Boet, reviureu el comerç que tradicio-
nalment, mantenien els veïns de la Vall Ferrera i l’Ariè-
ge. I l’excursió fi ns als estanys de Baiau, us delectarà 
amb la visió de l’impressionant circ glacial de Baiau. 

Fitxa PNAP 4

Senderista seguint el GR-11 en direcció a l’estany de Baiau

Mirador de Boet Creu a la Pica d’Estats Refugi de Vallferrera Serradora d’Àreu



      Mirador de la Pica d’Estats 
Inici/fi nal : Aparcament d’Aixeus
Durada : 50’
Desnivell : 135 m
Recorregut: 2,5 km

      Pla de Boet 
Inici/fi nal : Aparcament de la Molinassa
Durada : 1h 20’
Desnivell : 210 m
Recorregut: 3,9 km

      Estany d’Aixeus 
Inici/fi nal : Aparcament d’Aixeus
Durada : 2h
Desnivell : 415 m
Recorregut: 3,1 km

      Ascensió a la Pica d’Estats
Inici/fi nal : Aparcament de la Molinassa
Durada : 8h 15’
Desnivell : 1490 m
Recorregut: 18,6 km

      Estanys de Baiau
Inici/fi nal : Aparcament de la Molinassa 
Durada : 4h
Desnivell : 680 m
Recorregut: 12,9 km

         En vehicle
L’accés des de la Força d’Àreu fi ns a l’apar-
cament de la Molinassa és una pista fo-
restal d’uns 10 km aptes sols per vehicles 
tot terreny o alts. Al llarg del recorregut hi 
ha indrets com el pla de la Farga, el pla i 
l’avet monumental de la Selva o la font del 
Ferro, que bé mereixen d’una parada per 
visitar-los. 

Des del Pla de la Selva podeu accedir a 
l’aparcament d’Aixeus, per 4 km de pista 
forestal sols apte per vehicles tot terreny. 
Si disposeu d’una mica més de temps, 
podeu acostar-vos a la vall de Tor, accedint 
al poble per pista pavimentada. Des de Tor, 
podeu arribar fi ns el Port de Cabús (fron-
tera amb Andorra), o fer la volta circular 
fi ns al Pla i el Roc de Llumaneres per pista 
forestal sols aptes per vehicles tot terreny.

Equipaments
Mirador del Pla de Boet – A l’entrada del 
Pla podreu trobar aquest mirador de pedra 
amb un banc de fusta, on contemplar i inter-
pretar plàcidament l’espectacular paisatge 
que us envolta. Hi podeu segellar el vostre 
passaport d’Explora el Parc www.explorael-
parc.cat
Mirador de la Pica d’Estats – Accessible a 
peu, des d’aquest mirador podreu conèixer 
la història de l’ascenció i valors naturals del 
massís de la Pica d’Estats i conèixer els noms 
de les muntanyes que envolten aquest 
cim. També hi podeu seggellar el vostre 
passaport.
Àrea d’esbarjo al Pla de Boet  - Equipada 
amb dues taules de pic-nic
Àrea d’esbarjo al Pla de la Selva - Equipada 
amb dues taules de pic-nic i un aixopluc
Refugi guardat Vallferrera – Amb servei 
de menjars i 60 places per dormir, base 
d’operacions clau per realitzar l’ascenció a la 
Pica d’Estats o com a fi nal d’etapa  del GR-11 
i el Camí de l’Últim Càtar. www.feec.cat 
Refugi lliure de Baiau o Josep Mª Montfort 
– Refugi metàl·lic situat al capdamunt d’un 
promontori de roca al costat dels estanys de 
Baiau. 9 places. www.feec.cat
Refugi lliure de Baborte o Cinquantenari 
– Refugi metàl·lic situat per sobre de l’estany 
de Baborte, i als peus del cim del mateix 
nom. 7 places. www.uec.cat
 

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

• La Pica d’Estats, la muntanya més alta de 
Catalunya i meca del pireneisme. Assolir el seu 
cim i fotografi ar-se al costat de la gran creu, és 
un dels reptes més importants dels nombrosos 
excursionistes que visiten el Parc. La resta de 
visitants, la podeu contemplar i gaudir d’aprop 
des d’un mirador panoràmic accessible fàcil-
ment des de l’aparcament d’Aixeus.
•  La geomorfologia glacial. Durant els darrers 
milers d’anys el gel i la neu van modelar aques-
tes valls fi ns al relleu actual, formant impo-
nents circs glacials com el de Baiau i Aixeus, i 
profunds estanys d’alta muntanya com els de 
Baborte, Sotllo, Areste, Baiau i Aixeus.
• La gran biodiversitat d’ambients que omple 
aquesta zona, amb la fl ora i fauna típica de 
l’alta muntanya pirinenca.
• El Pla de Boet és un espai d’elevat valor pai-
satgístic, amb fonts, cascades i aigües serpen-
tejants que alimenten productives pastures. Un 
petit itinerari circular us  permetrà descobrir-lo! 
• L’aigua, que circula en abundància per la vall, 
ja sigui en forma de rius cabalosos, com el No-
guera de Vall Ferrera, barrancs salvatges, com 
el de Baborte i Sotllo, o aigües somes com als 
patamolls del Pla de Boet, Arcalís o lo Mercat.
• Les avetoses que ressegueixen la Noguera 
de la Vall Ferrera i l’entorn del Pla de la Selva, 
amb un avet monumental i llar del darrer ós 
autòcton de Catalunya, tampoc us defraudaran.

Visites guiades
Consulteu la nostra agenda d’activitats i els 
guies acreditats en actiu a l’apartat de divulga-
ció i interpretació del  web del Parc.

Taxis
• Taxistes de la zona Nord del Parc: 
609 35 79 26.

Allotjaments i establiments turístics
Al mapa guia sectorial de Vall Ferrera troba-
reu tota la informació sobre els allotjaments i 
els establiments de la zona. Podeu descarre-
gar-vos-el seleccionant el següent codi QR, 

A peu 

D

E

I 

N

O

Difi cultat:     baixa,     moderada,     alta

A tenir en compte
• L’estiu i la tardor són les 

èpoques més favorables per la 
visita a la zona, doncs durant 
la primavera i l’hivern, la neu 
acostuma a limitar l’accés a les 
pistes forestals. 

• Respecteu la senyalització, i 
circuleu només per les pistes 
forestals no regulades. Recor-
deu que cal vehicle tot-terreny, 
i si no en disposeu, existeix la 
possibilitat de contractar un 
servei de taxi. 

• L’acampada lliure no està per-
mesa. Només es pot pernoctar 
entre les 20h i les 8h, i fora 
d’aquest horari no pot quedar 
cap tenda muntada. 

• Cal responsabilitzar-se de les 
pròpies deixalles i deixar l’en-
torn en perfecte estat. 

www.femparc.catAllotjaments Guia


