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PIC DE CERTASCAN
Pallars Sobirà
Del refugi al cim i descens a les Bordes de Graus
12,2 km
+671 -1570 m
Moderat
23 de setembre 2018
Editorial Alpina. Pica d’Estats/Mont-Roig (1:25000)
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/certascan29223748

L’itinerari proposat és molt concorregut perquè forma part de la popular travessa
«la Porta del Cel». Sovint es fa sentit contrari, fins i tot partint de Tavascan. Però
no per això és menys interessant i ens permet accedir a un dels cims emblemàtics
del Pirineu.
Accés
L’accés més habitual al refugi de Certascan és des del Pla de Boavi pel camí de
Llurri o des d’una mica abans, a la presa de Montalto, per l’estany de Naorte.
Refugi de Certascan (2232m)
Partim (W) per un camí molt fressat que voreja la riba sud de l’estany, en suau
pendent, i comencem a enfilar-nos al coll entre l’Agulla de Guerossos, molt evident
a l’esquerra, i l’avant-cim de Certascan, a mà dreta.
Coll de Certascan (2600m)
El camí és molt evident i fressat. Ens enfilem (N) entre llaçades, fort pendent i
terreny descompost fins la carena, al peu de l’avant-cim a SE del principal.
Flanquegem (NW) per terreny pedregós guiats per senyals de pintura grocs fins a
recuperar la carena i guanyar, en poca estona més, el cim pel seu llom pedregós
esquivant l’abrupta cara llevantina.
Pic de Certascan (2853m)
Molt bona talaia des de la que podem albirar bona part dels cims del Pallars Sobirà i
la Ribagorça. Retornem al coll pel mateix camí i continuem baixant pel vessant
oposat al que hi hem pujat (W), per l’ampla coma entre el Pic de Certascan i la
Torre de Guerossos.
Estanys Blaus (2365m)
Voregem l’inferior fent un gir de 90º (S). A partir d’aquí anem davallant successives
graonades de fort pendent on en algun punt, com entre les pletes Vella i de
Guerossos, ens haurem d’ajudar amb les mans. Passat el Forat de Guerossos, el
pendent es modera i el camí resulta fàcil i agradable.
Bordes de Noarre (1595m)
Grup de bordes en bon estat de conservació, la majoria restaurades, envoltades de
prats de dall. Creuem el riu per un pontarró i seguim el camí de l’obaga de la Selva
de Noarre pel marge esquerre. Poc més enllà del Barratge de Graus, deixem el camí
que, pel pont de la Bolle, baixa a Tavascan i anem a la dreta, tornant a creuar el riu
per un altre pont fins a les Bordes de Graus.

