
Pirineus: Tomb al massís del Posets 
 
Dates: dijous 28 de juny al diumenge 1 de juliol de 2012 
 
Participants: Lluís Díaz, Joan Gassol, Joaquim Boj i Montserrat Sugrañes. 
 
Hores totals:  20,15  Desnivell acumulat: 2.679 m 
 
El dijous 28 fem l’aproximació per la tarda i pugem a dormir al refugi d’Estós. 
Deixem els cotxes a l’aparcament de l’entrada de la vall, més amunt de 
Benasc, remuntem el GR11 per la pista que passa per la cabana de Turmo i el 
bonic sender fins el vell refugi que segueix com sempre.  
 

 
Vall d’Estós amunt pel GR11 

 
Arribem al Port de Chistau 

 

El divendres 29 sortim a les 8 del matí GR11 amunt cap al Port de Chistau. La 
fresca del matí ens acompanya fins que el sol ens atrapa i ens fa suar la 
pujada. A dalt a l’esquerra deixem l’entrada a la coma de la Paul, via occidental 
al cim del Posets. Seguim el barranc i el creuem a la part final on canvia el prat 
d’herba per una gran tartera que es despenja de l’aresta nord que rodegem 
trepitjant alguna congesta. 
 
En 2,30 hores fem els 687 metres de desnivell fins el Port de Chistau, on parem 
a menjar quelcom. El temps és clar i sense núvols, encara que un ventet 
frescot ens obliga a arrecerar-nos. Cap a l’oest es retalla magníficament el 
perfil del massís de Bachimala, des del coll de la Señal de Viadós fins la Punta 
del Sabre i l’agut cim principal del Gran Bachimala o Pic Schrader. 
 

 
El massís de Bachimala al davant 

 
Les granges de Viadós 

 

La baixada de 837 metres de desnivell negatiu per la vall d’Añes Cruzes la fem 
tranquil·lament per tal de gaudir del paisatge, avui l’etapa és curta. Al punt de 
confluència amb el barranc que ve del cordal fronterer, el creuem i girem a 



l’esquerra per encarar la part baixa de la vall. La Zinqueta d’Añes Cruces 
s’escola encaixada mentre el camí circula a mig vessant. Aviat guaitem les 
granges de Viadós i el refugi del mateix nom, on fem cap a 2/4 de 2 de la tarda, 
només hem necessitat 5,30 hores des d’Estós. 
 
La tarda es fa llarga mentre la gent va arribant fins omplir el refugi, ben 
gestionat i agradable. Veiem gent que ressegueix el GR11 des d’Irún fins el 
Cap de Creus, alpinistes locals i viatgers de França, Irlanda i Alemanya. Sopem 
i descansem sota el paisatge incomparable de la gran paret occidental del 
gegant Posets, el segon cim dels Pirineus. L’enorme amplitud del massís es 
mostra perfectament des d’aquest mirador privilegiat.  
 

 
El Posets des de Viadós 

 
Eristes i Forquetes al davant 

 

El dissabte 30 ens espera l’etapa més dura. Hem de superar els 1.120 metres 
de desnivell fins el coll d’Eriste i a ¾ de 8 del matí ja caminem fins creuar el 
Pont de Ribereta i encarar la llarga pujada. El sender, molt ben marcat com a 
GR11.2, és còmode i està ben traçat pel bosc de coníferes que cobreix el 
vessant. Quan portem un parell d’hores, deixem enrere el bosc i ens aturem per 
reposar forces. Tenim al davant la carena dels tres Eristes i les dues Forquetes 
on la neu encara perdura. Aquí comença la part més dreta, un pedregam que 
hem de negociar amb seny però que ens condueix ràpidament al coll d’Eriste, a 
2.860 metres. Són exactament les 12 del migdia, hem emprat només 4 hores 
efectives. 
 

 
Pujada final al coll d’Eriste 

 
Llac de Llardaneta i Forquetes 

 

La baixada per la vall de Llardaneta ens regala vistes de l’aresta somital del 
Posets, el circ d’Espases i l’esquena de dinosaure que sembla la cresta del 
Forcau. Poc abans del llac de Llardaneta fem una altra breu aturada. El temps 
continua sent perfecte, clar i sense núvols. Més avall comencem a trobar gent 
que acampa i altres que baixen per la Canal Fonda, la via normal del Posets 
que deixem a l’esquerra. El rocam de les Gorges és el preludi de l’aparició del 
refugi del Forcau o Àngel Orús, on arribem a les 3 de la tarda, després de 7 
hores i quart de jornada. 



La reforma de l’any 2000 va augmentar considerablement la capacitat del 
refugi, encara que la deixadesa dels exteriors i algunes zones interiors és 
lamentable. Ens instal·lem i abans de sopar comentem les notícies del canvi de 
temps anunciat per demà.  
 

 
Refugi Forcau o Àngel Orús 

 
El canvi de temps del diumenge 

 

L’amenaça es compleix. De matinada comença a tronar i ploure de valent. 
Quan el dia clareja i ens llevem, la pluja ha passat però la boira tapa tots els 
cim i gairebé el fons de la vall. Com que l’amenaça de tempesta continua, 
decidim abandonar l’itinerari previst de seguir el GR11.2 pel coll de la Plana i 
baixada per Batisielles. Després d’esmorzar i equipar-nos per la pluja, a les 8 
prenem el PR36 que baixa per la vall d’Eriste. Tot i que el temps és 
amenaçador, la pluja no fa acte de presència i per sort podem perdre alçada 
entre les pedres relliscoses del sender fins la cascada d’Espigantosa, zona 
d’aparcament de vehicles. Nosaltres baixem per la pista fins el pont de pedra 
on el PR creua l’Aigüeta d’Eriste i baixa decidit per un bonic recorregut fins el 
mateix poble d’Eriste on arribem a les 11 del matí després de 982 metres de 
baixada. 
 

 
A la cascada d’Espigantosa 

 
Baixant fins Eriste pel PR36 

 

Com que continua sense ploure i la tornada fins els cotxes la fem no per la 
carretera com havíem pensat, sinó trobant un PR que circula paral·lel a l’asfalt 
però a una distància prudencial. Es tracta de l’antic camí que passa per la 
capella de Sant Josep. Arribats en 45 minuts a Benasc, seguim per la riba nord 
de l’Èsera per l’anomenat Camí de les Someres, que ens connecta amb el 
càmping Aneto i el GR11,  a prop ja de l’aparcament en una altra hora més. La 
jornada queda doncs reduïda a 5 hores en total. Ja només resta la tornada a 
casa. 


