
Vall d’Eriste - Posets 
 
Data: dies 18,19 i 20 de juliol de 2014  
 
Participants: Joan Gassol, Joan Sentís, Pilar Fargas, Joan Aubia, Jaume 
Pujol, Matilde Fandos, Susanna Alvarez, Marcel Fortuny i Toni Coll.  
 
Ascensions: Pic de Posets (3.375m.)  
 
Descripció: El pic de Posets, també anomenat Punta Llardana és la segona 
muntanya més alta dels Pirineus. Les tres rutes principals d’ascensió 
acostumen a sortir de tres refugis: Estós, situat a la vall del mateix nom, Àngel 
Orús a la vall d’Eriste i Viadós des de San Juan de Plan. 
 
Itinerari:  Aquesta vegada volem assolir el cim sense fer nit en cap refugi i per 
això optem per pujar directament des de l’aparcament de la cascada 
d’Espigantosa situat a 1.500 metres d’alçada. 
 
Divendres dia 18 per la tarda, desprès de dinar, ens atansem a Benasc i ens 
instal·lem al tranquil Càmping Ixea. A quarts de nou del vespre sopem al 
restaurant del mateix càmping i a les deu de la nit ja estem descansant a les 
tendes i casetes. 
 
Dissabte dia 19, matinem una mica i a les quatre ja estem esmorzant 
frugalment, durant tota la nit no ha parat de ploure, però continuem endavant i 
ens aproximem amb els vehicles fins l’aparcament del pla de la cascada de 
Espigantosa i a dos quarts de sis iniciem l’ascensió. 
 

  
 
El plugim continua, passem el pontet damunt el rierol d’aigüeta d’Eriste, que 
aplega les aigües del torrent de Llardaneta i les del barranc dels Ibons de 
Llardana. Creuem la Pleta de les Riberes i arribem a la Pleta del Forcau, 
coronada pel Refugi Àngel Orús, 2.095m., que lamentablement continua amb el 
caos estructural crònic i amb la progressiva degradació del medi natural que 
ocupa. Afortunadament la pluja ens dona treva, portem dues hores caminant, 
ens deturem i fem un mos arrecerats vora la terrassa del refugi. 
 



  
 
Poc desprès de les vuit del matí continuem la marxa, primerament seguim el 
GR-11, creuem el torrent de Llardaneta passant pel pontet metàl·lic mig 
esbotzat. Aviat deixem el GR i prenem l’anomenada Ruta Reial, que s’enfila 
cap el Nord pel mig de la Canal Fonda, entre les Tuques de Llardana a llevant i 
el Tucon de la Canal a ponent. 
 

  

 
La Canal Fonda presenta dues grans congestes de neu dura, separades per un 
curt espai on la neu ja s’ha fos i la tartera ha quedat al descobert. Fem les 
congestes amb els grampons calçats i arribem al coll del Dent de Llardana. Tot 
seguit ens enfilem a mà dreta cap el llom de l’esquena de Posets per un terreny 
d’aixaragalls i roca nua. 
 

  
 
Pels vols de la una del migdia anem petjant el cim acompanyats de boires i 
nuvolades intermitents. El fred és notable, no esmercem massa temps, 
abraçades, fotos, quelcom per menjar i recuperar forces i a un quart i mig de 
dues iniciem el descens. La satisfacció del desnivell assolit, uns 1.875 metres, 
vella il·lusió retrobada, ens acompanya durant tota la relaxada baixada. 



 
Diumenge dia 20 pel mati, pleguem les tendes, recollim tot el material i 
retornem sans i estalvis cap a casa. 
 

 


