
Estany de Sant Maurici a Aigüestortes  per el  Portarró d’Espot 
17 de maig de 2018 

 Integrants: Jaume Bertran, Vicens Catafal, Joan Corbera, Rafel 
Franco, Julià Llobet, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca.  

Distància: 14,5km, Temp: 7 graus +,Temps: 7,45h, Temps en moviment:6,05h,  
Altura mínima .1800m+ Altura màxima: 2.424m+. Desnivell: 624m+. 
Cotxe: 310km, Julià Llobet i Manel Molina . 
 
Sortim a les sis del matí amb taxi cap a Espot, i Estany de Sant Maurici. El dia es presenta bé, 
prop de la paret de l’estany de Sant Maurici, veiem dues famílies de daines amb tres mascles 

i les cries. Ens preparem i 
comencem a caminar ja 
són quarts de nou. Ens 
acomiadem d’en Jordi i 
l’Issac, quedem a les 
quatre a la parada de 
taxis d’Aigüestortes .  
Iniciem la travessa per el 
GR 11 direcció al refugi 
d’Amitges. L’estany de 
Sant Maurici  ens queda a 
l’esquerra,  estem a 
1.850m+,  temperatura 
de 7graus.  

A l’arribar a l’alçada de l’estany de Ratera ja trobem la neu, l’estany està gelat. Deixem al GR 
11 per anar cap a l’esquerra i anem direcció al mirador de l’estany de Sant Maurici, cada cop 
trobem mes neu i ens costa seguir el camí.  
Al mirador hi ha molta neu, ens trobem en Rafel, un empleat del parc que està observant els 
desperfectes de l’hivern per fer-ne el manteniment. El veure el grup, decideix ajudar-nos a 
passar les marrades del Port. Deixa la motxilla i les raquetes i es posa davant obrint el camí. 
És el tros de camí més complicat tècnicament, més verticalitat, i sense traç. 
Som el primer grup que fa la travessa aquesta primavera, En Rafel ens acompanya fins a 
l’inici de la coma d’Aiguavella. Ens acomiadem d’ell molt agraïts.  

 



Un cop vençuda la primera gran dificultat seguim fins a trobar-nos unes roques on parem a 
esmorzar i descansar una estona- Porten tres hores de camí, emprenem la pujada, no es veu 
cap marca ni cap traça a la neu, intuim el pas del Portarró d’Espot. ens falten poc més de dos-
cents metres de desnivell, anem pujant poc a poc. 
El grup s’estira molt, anem pujant cada un al seu ritme.   

Tenim un dia de sol 
fantàstic, una temperatura 
agradable i gens de vent.  
A l’ arribar al Portarró 
d’Espot ens trobem a 
l’alçada màxima d’avui 
2.424m+, El rètol indicador, 
2,5m alçada, està cobert per 
la neu.   

Són quarts d’una i portem quatre hores, tots estem molt contents, veiem l’estany Llong a la 
llunyania mig gelat, el estany Redó a la dreta completament glaçat. Fem les fotos 
REVINDICATIVES, iniciem el descens. Uns amb raquetes, uns amb grampons i altres sense res. 
Al no poder baixar pel camí, ni pel dret, fem unes marrades molt complicades per la 
verticalitat i per que no hi a cap traça, som els primers de passar-hi aquesta primavera, no 
sense dificultat arribem a la cabana del Portarró. Ja tenim les dificultats superades, algunes 
ensorrades a la neu ja tova pel sol.  
Portem 6 hores quan arribem al planell d’estany Llong, parem a menjar i descansem una 
estona.  
Reprenem el camí que no havíem vist en moltes hores, tot seguint pel costat de l’estany 
Llong. Ens creuem amb una escola de Vallbona de les Monges, passem a prop del refugi 
d’Estany Llong i seguim per arribar al planell Gran, ja no trobem neu.  
 

 
Està tot ple d’aigua i flors, molt bonic. Seguim fins a la font del Pas, passem pel Planell  
d’Aigüestortes i de Sant Esperit, on ens esperen els taxistes que ens porten  a Boí.   
Hem estat set hores i tres quarts per fer 14,5km, molta neu. Una travessa extraordinària. 
FELICITATS AMICS SEMPRE COM AVUI. 
Anem a sopar al restaurant El Caliu de Taüll, la Margarita i el seu home ens atenen, com 
sempre molt bé.   
La propera setmana anirem al Roc Colom des de Vallter, sortirem a les 7 del matí de Llerona. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                Fotos Joan Corbera 
             Text Miquel Maymó 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


