ESCALARRE-BURGO-LLAVORRE-DORVE
Per camins de bast a les Valls d'Àneu
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Editorial Alpina. Valls d’Àneu (1:25000)
Punts per a GPS
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/escalarre-burgollavorre-dorve-78810164

Per antics camins de bast, antany única via de comunicació, visitarem diversos pobles
de les Valls d’Àneu, al marge esquerre de la Noguera Pallaresa. Sense cap dificultat
especial, per camins ben fressats, senyalitzats i que conserven bona part del seu
empedrat. Gaudirem de bones vistes sobre la plana d’Esterri i l’entorn per acabar
amb una plàcida passejada vorejant la Mollera d’Escalarre.
Coincideix amb l’anomenada ruta de Castellot que parteix de la Guingueta d’Àneu.
Nosaltres la iniciem a Escalarre seguint l’excursió 7 de la Guia Alpina de les Valls
d’Àneu.
Accés
A l’accés sud a Esterri d’Àneu (C-13z) des de la C-13 venint de Llavorsí, prenem a
mà dreta direcció a la Vall d’Unarre (indicat com Escalarre, Cerbi, Burgo i Llavorre).
Passem pel costat del parc de bombers i creuem la Noguera Pallaresa per un pont
fins a la central hidroelèctrica on comença al camí d’Escalarre.
Escalarre (992m)
Pugem per carrers costeruts a la part llevantina, la més alta del poble, on comença
el camí a Unarre i Burgo. Deixem a mà esquerra el d’Unarre i marxant a la dreta.
Guanyem alçària en fort pendent per després, ja més planerament, endinsar-nos a
l’ombrívola clotada del riu de Burgo i atènyer la carretera que hi mena des d’Unarre.
Burgo (1287m)
Creuem el poble de llevant a ponent (SW) i passem pel davant l’església de Sant
Joan. En sortim per un camí paral·lel a la carretera a Llavorre, però a més baixa cota.
Els darrers metres fins a Llavorre els fem per aquesta carretera.
Llavorre (1392m)
Hi accedim per la banda ponentina i, pel carrer Major, anem a la ponentina. A la plaça
Major pugem per un carrer costerut que deixem tot seguit creuen per una passarel·la
el barranc de la Coma (1) i emprenem el camí de Dorve. Rebutgem un camí a
l’esquerra i comencem a davallar per l’ombrívola fondalada del barranc de la Mata.
Després de creuar-lo recuperem cota suaument. El pendent s’accentua al peu del
Turó de l’Àliga, i el camí fa llaçades per amorosir-lo.
(1) Al mapa topogràfic de l’ICGC i als plafons oficials és ressenyat com a barranc
de Bellero. A les mateixes fonts el de la Mata s’anomena de l’Escrita.
Collet de Caterina (1531m)
Sostre de l’itinerari. Aquest topònim no figura ni al mapa topogràfic ni a
l’excursionista. L’hem manllevat de la guia de l’Editorial Alpina. Davallem ràpidament
fins a sortir al camí de la Guingueta a Estaon, per on discorre el GR 11 que prenem
a mà dreta.
Dorve (1398m)
Creuem el nucli passant per davant de l’església de Sant Bartomeu. Al SE reprenem
el camí de bast de la Guingueta, molt ben conservat, excepte al tram més baix.
Empedrat, amb bones llaçades sustentades per contraforts per salvar el fort

desnivell. Creuem la carretera d’accés al poble i, després de passar pel costat d’una
torre d’alta tensió, la retrobem i seguim per davallar a la perimetral del pantà de la
Torrassa, que prenem a mà dreta.
Pont de Poldo (937m)
Accés a la Guingueta d’Àneu des del marge esquerre de la Noguera Pallaresa. Aigües
amunt comença de Mollera d’Escalarre que voregem per una ampla pista forestal, en
la que hi trobem dues àrees d’esbarjo i un mirador elevat. La pista dóna accés a
diversos búnquers de la línia de defensa del Pirineu alçats pel l’exèrcit feixista entre
1945 i 1950. Pel costat de l’església de Sant Martí retornem a Escalarre.

