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BORDES DE NOARRE
Pallars Sobirà
Des de les bordes de Graus
5,2 km
284 m
Fàcil
13 de juliol de 2020
Editorial Alpina: Pica d’Estats/Mont-roig (1:25000)
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/bordes-denoarre-53280939

Curta circular fàcil pel riu de Noarre, amb belles raconades i un bonic salt fins a un
grup de bordes ben conservades. El ressenyem en sentit antihorari, però podem
fer-lo al revés. És l’itinerari núm. 3 dels del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Els camins
són ben fressats i senyalitzats.
Les bordes són edificis associats directament a l’agricultura i la ramaderia, que es
poden trobar aïllats o en grup, de vegades formant petits nuclis com les de Graus,
Quanca i Noarre. Servien de punt intermedi entre els pobles i les zones altes,
permetent així utilitzar més recursos del territori. La tipologia bàsica responia a una
doble necessitat: per una banda, el refugi per al bestiar (la quadra) i
l’emmagatzematge in situ del farratge (el paller), i per l’altra, l’habitatge atès que
solien estar habitades durant llargs períodes de temps. Tenien dons una funció
socioeconòmica important. Actualment el seu paper és marginal i moltes s’han
enrunat, però algunes han estat reformades com a segona residència.
Accés
Des de Tavascan pugem per la carretera que mena a l’estació d’esquí i refugi d’alta
muntanya de la Pleta del Prat fins a les Bordes de Graus.
Bordes de Graus (1450m)
Hi ha un càmping i restaurant. Creuem les bordes seguint les indicacions vers
Noarre. Baixem al riu de Tavascan, el seguim uns metres pel seu marge dret i
passem a l’altra riba per un pontarró. Atenyem l’enllaç entre els GR 10 i 11 on
anem a l’esquerra. Passem per sobre el barratge de Graus. A la següent bifurcació
anem a la dreta (retornarem per l’esquerra) i ens anem separant de l’embassament
per seguir el curs del riu de Noarre pel seu marge esquerre. Al pont de Noarre
creuem el riu i pugem a les bordes.
Bordes de Noarre (1589m)
Emprenem el camí de tornada seguint les indicacions vers la cascada de Noarre.
Poc més avall de la borda de Pubill anem a l’esquerra per veure-la cascada. També
es coneix com Querfony des Bots.
Perdem alçària ràpidament, a l’altra banda del riu de Tavascan podem albirar les
bordes de Quanca. A la bifurcació anem a l’esquerra creuant el riu de Noarre per
una palanca, en direcció a les bordes de Puntells (Portell segons els mapes) i de
Graus. Creuem per entremig de les ruïnes de la borda de Portell i poc més enllà
recuperem el camí d’anada.

