
Inici: Bordes de Graus o Refugi Pleta del Prat

Què hi trobareu Com arribar

La Vall de Tavascan 
Tots els elements del paisatge d’alta muntanya en 
una gran vall. 

Estanys accessibles, com el del Port de Tavascan 
i el de Mascarida, i d’altres enclavats en entorns 
d’espectacular bellesa, com el de Mariola, Flamise-
lla i els de la Gallina us esperen a la capçalera de 
la vall de Tavascan. 

A les Bordes de Graus i al refugi de la Pleta del 
Prat, teniu un bon punt de partida per rutes fami-
liars o de llarga durada, des d’on gaudir de l’alta 
muntanya en estat pur; boscos feréstecs, pastures 
alpines i grans ascensions. Deixeu-vos cautivar 
per indrets encisadors com les bordes de Noarre. 
I a l’hivern, l’estació hivernal de Tavascan us ofe-
reix un ampli domini on gaudir de la neu al Parc, 
practicant esquí alpí i l’esquí nòrdic, les raquetes 
de neu o l’esquí de muntanya pels més agosarats. 

L’estany del Port Bordes de Noarre. Mirador del Corbiu (Pleta del 
Prat)

Estany i Pic de Mariola en 
primavera.

Fitxa PNAP 6

Capçalera de la vall de Tavascan des del mirador del Corbiu



Allotjaments Guia

        Noarre 

Inici/fi nal : Bordes de Graus
Difi cultat : baixa
Durada : 1h 50’
Desnivell : 310 m
Recorregut: 5,3 km

       Itinerari de Mascarida 
Inici/fi nal : Refugi Pleta del Prat
Difi cultat : mitjana
Durada : 2h 55’
Desnivell : 600 m
Recorregut: 5,6 km

      Port de Tavascan 
Inici/fi nal : Bordes de Graus
Difi cultat : alta
Durada : 5h 30’
Desnivell : 910 m
Recorregut: 15,5 km
Aquest itinerari passa per l’estany del 
Port i una variant permet arribar fi ns a 
l’estany de Mariola. 

      Estanys de la Gallina 
Inici/fi nal : Bordes de Graus
Difi cultat : alta
Desnivell : 1.185 m
Recorregut: 21,3 km

        En vehicle
Accés amb vehicle tot terreny a l’apar-
cament de la Font de la Costa, des d’on 
es pot arribar a l’estany del Port en 45 
minuts a peu. 

Equipaments
• Cartellera interpretativa, punt d’inici 
d’itineraris i àrea d’esbarjo al Pont 
de la Bolle (a peu de carretera entre 
Tavascan i la Pleta del Prat).
• Mirador del Corbiu, equipat amb un 
plafó panoràmic i un banc i amb pos-
sibilitat de segellar el vostre passaport 
d’Explora el Parc.
• Estació d’Alta Muntanya de Tavas-
can:

• Refugi de la Pleta del Prat guar-
dat tot l’any, www.tavascan.net  
• Estació d’esquí alpí, nòrdic i 
circuit de raquetes de neu, amb 
adaptacions per persones amb 
discapacitat motriu i sensorial.

• Refugi lliure del Mont-roig. A l’es-
querra del desguàs de l’estany inferior 
de la Gallina. Possibles ascensions al 
Mont-roig i el Ventolau. 18 places. www.
feec.cat 

A més a més...
• Centre d’Interpretació de l’Aigua 
de Tavascan. El patrimoni industrial 
de la caverna i la Central Hidroelèctrica 
de Tavascan. Més informació sobre les 
visites al 656 814 557 (Xavier Solé), o bé 
al 973 62 30 00 (Aj. Lladorre).
• Visita guiada al poble de Tavascan: 
el castell, el pont medieval, l’església i 
els camins transfronterers. Telèfon de 
contacte: 656 814 557 (Xavier Solé).
• Visita guiada a la piscifactoria de 
Tavascan, especialitzada en la cria 
i producció local de la truita de riu. 
S’ofereix la possibilitat de pescar les 
pròpies truites i emportar-se-les a casa. 
Ideal per famílies. Més informació a 
973623047 o 675906518

A tenir en compte

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

• La visita a la vall de 
Tavascan és recoma-
nable tot l’any, però és 
preferible cenyir-se a la 
seguretat de l’entorn de la 
Pleta del Prat pel període 
hivernal. 

• També hi ha  disponible 
en aquesta zona el servei 
guiatge professional de 
pesca amb mosca de la 
truita de riu autòctona. 
Més informació a www.
marcfl y.com.

• El Port de Tavascan és una de les connexions 
naturals amb l’Ariège més assequibles, i permet 
gaudir dels elements paisatgístics característics 
de l’alta muntanya: estanys com el del Port i 
Mariola; gençanes, nerets i altres vistoses fl ors; 
isards i grans rapinyaires; i cims que freguen 
els 3.000 m.  La ruta fi ns el coll forma part de la 
travessa Muntanyes de Llibertat, i fou testimoni 
de l’evasió i exili de persones durant el segle XX. 
• Caminar per la profunda vall de Noarre per-
met descobrir la gestió ramadera i la vida a les 
bordes, salts d’aigua com la cascada de Noarre, 
i una gran varietat de boscos de bedoll, avet i pi 
negre, refugi d’espècies amenaçades com l’ós 
bru, i on gaudir dels colors de tardor i els bolets 
en èpoques favorables.  
• L’Estació d’Alta Muntanya de Tavascan 
acosta el Parc als visitants durant l’hivern, quan 
molts racons esdevenen poc recomanables per 
l’elevat risc d’allaus. Hi podreu practicar amb 
seguretat esquí nòrdic i de muntanya, i també 
raquetes de neu, amb l’opció d’assolir cims de 
baixa difi cultat com la Coma del Forn. 
• Bona part d’aquest patrimoni es pot admirar 
des del mirador del Corbiu (Pleta del Prat), 
després d’una curta passejada. Fins i tot a l’hi-
vern, és possible arribar amb les màquines de 
l’estació si la vostra mobilitat és reduïda.  

Visites guiades
Consulteu la nostra agenda d’activitats i els guies acre-
ditats en actiu, a l’apartat divulgació i interpretació del  
web del Parc. O bé, l’apartat divulgació i interpretació 
del visiteu-nos al web www.parcsnaturals.gencat.cat/
ca/alt-pirineu

Taxis
Consulteu el servei de taxis de la zona Nord del Parc 
al 609 357 926

Allotjaments i establiments turístics
Al mapa guia sectorial de la Vall de Cardós, trobareu 
tota la informació sobre els allotjaments i establi-
ments de la zona. Podeu descarregar-vos-el seleccio-
nant el següent codi QR.
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Difi cultat:     baixa,     moderada,     alta

www.femparc.cat

Ideal per famílies. Més informació a 


