
Vall del Riu Riberol 
 (12/07/2008) 

 
 
0.00 hores  Pla de les Aixeques (1651m). Per arribar al Pla de les Aixeques s’hi 

arriba des de Prats de Balaguer, seguint una pista de terra que continua 
del poble.  La pista, que no està en gaire bon estat ,després de fer uns 5 
Kms, ens deixerà en una esplanada que s’hi poden aparcar diversos 
cotxes. La pista en aquest punt queda tallada per una tanca. 

 Començarem a caminar a partir de la tanca.  
0.05 hores Trobem una tanca elèctrica de bestiar. La pista segueix cap a l’esquerre 

cap al coll Mitjà i al refugi de Carançà. Nosaltres seguim recte després 
de saltar la tanca. En aquest punt trobarem el GR-10 que seguirem un 
tros. 

 Anem seguint la pista que va deixant tota l’estona el Riberol a la dreta. 
0.35 hores Refugi de l’Orri (1817m). El refugi és lliure i està en bastant bon estat. 

Seguim camí que ens portarà a dins d’un petit bosc, deixarem un petit 
prat a l’esquerre i atrevessarem un pont que farà que a partir d’ara el 
Riberol ens quedi a l’esquerre.  

 Després del pont deixarem també el GR-10 que ens portaria a Planés. 
 Un xic més endavant fem parada de 20 minuts per esmorzar. 
1.10 hores Deixem en el costat esquerre del riu un camí que serà el que agafarem 

de tornada. 
1.55 hores Pla del Boc (2137m). Un prat amb bona vista, pràcticament a sota del 

Pic Rodó, el Noufonts i el Pic d’Eina. 
 La ruta que estem fent farà una volta deixant el pic Rodó al mig. 
 Seguim pujant i ens anirem desviant a l’esquerre. 
2.25 hores Estanyol (2330m). Petit estany que queda a la dreta del camí. En aquest 

punt estem sota el Noufonts. 
2.55 hores Coll de Bernard (2617m). En aquest punt ja veiem el coll i el pic de 

Noufonts. Ara pràcticament anirem planejant fins al coll. 
3.20 hores Coll de Noufonts (2612m). 
3.45 hores Pic de Noucreus (2778m). En aquest punt trobem el GR-11. 
 Seguirem carenat fins al coll del mateix nom. 
4.00 hores  Coll de Noucreus (2758m). 
 Seguim cap el pic de la Fossa del Gegant. Aquí per anar al Coll del Pas 

del Porc tenim dues opcions. 
 La que hem fet nosaltres ( i està marcada en el track) és carenar fins a 

la Fossa del Gegant i llavors baixar abruptament fins a trobar un 
caminoi desdibuixat que ens porta a un coll(*) des d’on ja es veu el coll 
del Pas del Porc. 

 La segona opció que sembla la correcte és agafar un camí que hi ha poc 
després del coll de Noucreus a l’esquerre que ens farà baixar per la vall 
i que acabarà arribant al coll(*) abans comentat. 

 Segurament l’opció 2) és més ràpida perquè baixar de la Fossa del 
Gegant s’ha hagut de fer amb molta cura. 

 Des d’aquest coll(*) amb 10 minuts arribem al Pas del Porc, intentant 
no perdre alçada. 

5.05 hores Coll del Pas del Porc (1651m). Parada  de 35 minuts per dinar. 



 Des del coll del Pas del Porc tenim molt bona vista de l’Infern i 
l’estany Blau, així com del Pic de Noufonts. 

 Comencem a baixar amb molt de compte perquè la baixada és dreta i 
rellisca. 

 Inicialment seguim un primer tram de pedra que el cap d’una estona es 
convertirà en tartera. 

 Trobem marques grogues difícils de seguir de baixada, però entenem 
més aclaridores a l’hora de pujar. 

6.05 hores El camí va a sortir a una cabana que només té el començament de les 4 
parets. 

 Ara anirem seguint la vall, tot seguint la riera de la Valleta, fins a un 
punt que ens anirà dirigint cap a l’esquerre a trobar el camí per allà on 
hem vingut. 

 En l’últim tram el camí és perdedor, degut a què hi ha molta vegetació.  
7.25 hores Cruïlla (1969m) amb el camí de pujada.  
 Des d’aquest punt desferem el camí, tot fent que el Riberol ens quedi 

sempre a la dreta. 
7.50 hores Refugi de l’Orri (1817m). 
8.20 hores Pla de les Aixeques (1651m). 
 
 
 


