
Vall de Boí  Aigüestortes  Pic del Portarró 

9 de juny 2021 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè 

Font, Rafel Franco, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Ferran Mur, Josep Oranias, 

Tere Pintó, Ismael Porcar, Josep Pous, Josep Roca, Josep Rodri, Mercè Serra, Francesc Ventura.  

 

Distància: 18,73km Temps:7,16h Temps en movimen: 4,45h Desnivell: 730m+ (995m+cim Portarró) 

Temp:17graus. Desplaçament : Des de Boí taxi del parc. 

 La sortida d’avui és especial, portem un guia local en Rafel i som divuit de colla amb la intenció de 

caminar cada un el que li vingui de gust. Ens portem el dinar i tenim tot el dia pel davant.  . 

 

Sortim de Boí amb els taxi del parc i ens porten fins al Planell de Aigüestortes, es respira tranquil·litat, 

tots gaudim de les meravelles de la natura.  

En tota la zona d’Aigüestortes i dominen les molleres i els boscos de pi negre. Passem pel refugi i 

caminem el llarg de l’Estany Llong. El camí ascendeix progressivament pel fons de la vall, on dominen 

els prats alpins, descobrim preciosos estanys d’origen glacial, l’Estany Redó. A la dreta trobem 

l’indicador del Coll del Portarró. Passem per un altre indicador que diu cabana del Portarró i del Pi  de 

Peixerani.  

Anem guanyant alçada i l’Estany Llong es fa petit, veiem l’Estany Redó anem pujant i el grup s’estira 

molt. Els més joves pugen de pressa cap a dalt el coll on hi fem un reagrupament, ens trobem al pas 

natural cap a la vall de Sant Maurici i Espot.  

 En Jaume i en Casas fan el cim del Portarró 2.734m i els altres anem al mirador de Sant Maurici i els 

Encantats. Quedem per dinar al refugi del Llong.  

Ens fem les fotos del grup al mirador de Sant Maurici, on podem gaudir d’unes panoràmiques 

magnífiques sobre els dos sectors del Parc Nacional Aigüestortes i Sant Maurici.  

 

 

 

 

 

 

 



Iniciem la tornada, passem per l’Estany Redó i anem desfent el camí fins arribar al refugi del Llong. 

Dinem amb una cervesa ben freda, estem cansats, portem més de sis hores, i quinze km i més de set-

cents metres de desnivell. El dia és esplèndid, fa molta calor. En Jaume i en Pep arriben satisfets 

després de fer el cim. 

 

Sortim del refugi de Estany Llong i tenim una horeta fins al Pla de Sant Esperit. Hem recorregut la Vall 

de Sant Nicolau d’O a E, tot verd i moltes flors, també rierols d’aigua per tot arreu.  

Quan arribem agafem els taxis fins el poble de Boí. 

Bona sortida i més de 18km pel parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici. 

  

La propera setmana anirem a Osona. Camins de 

Verdaguer, Guilleries Savassona. 

Sortirem a les 7h de la zona esportiva de Corró de 

Vall. 
 

 

Fotos:Joan Corbera         

Text:Miquel  Maymó                         

Cim del Portarró 2.734m 


