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Comarques: Pallars Sobirà || Dificultat: Dificil || Mitjans Locomoció: A peu || Distància: 11.05 km ||
Desnivell Pujada: 680.0 m || Desnivell Baixada: 680.0 m || Senyalització: Sí || Durada: 3 h 45 min

De les Planes de Son als colls de Fogueruix i Pas
del Coro

Bella ruta circular que des del Centre de Natura de les Planes de Son, de l'Àrea de Territori i Paisatge de
l'Obra Social de Caixa Catalunya, enllaça els colls de Fogueruix i Pas del Coro, des d'on es pot gaudir
d'unes excel·lents panoràmiques a migdia dels Encantats i del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici i, cap al nord, del Pallars Sobirà amb la pica d'Estats com a punt culminant. Per anar d'un coll
a l'altre es flanqueja per un bonic camí entre prats i boscos amb molts trams que ofereixen grans vistes.
La proximitat del parc nacional i la gestió del centre de natura faciliten la presència i la diversitat de fauna
que, si es té sort i es va en silenci, es pot trobar. L'itinerari és l'ampliació d'una ruta oferta pel centre de les
Planes de Son, on és convenient informar-se'n.

La ruta comença al Centre de Natura de les Planes de Son. Per arribar-hi cal agafar la carretera C-28 fins
al punt quilomètric 63, 1 km al nord de València d'Àneu, i prendre el trencall que porta a Son, des d'on, uns
metres després de passar l'església, se segueix per un desviament que puja a la dreta en direcció oest.
Després de dues marrades, s'accedeix de seguida al centre.

El camí està senyalitzat amb estaques marcades amb pintura groga, algun disc de fusta pintada clavat en
algun arbre i també amb algunes banderoles indicatives.

0,00 km (1537 m). Centre de Natura de les Planes de Son. Es parteix del porxo on hi ha l'entrada principal
i es pren el camí que duu a la carretera. Un cop passada la porta d'accés, amb un pas enreixat per evitar
l'entrada de bestiar, cal seguir per una pista de la dreta (S) que baixa al riu de les Cabanyeres.

0,11 km (1530 m), 0 h 02 min. Es creua la riera per un pontet que queda un parell de metres a la dreta
de la pista.

0,60 km (1537 m), 0 h 09 min. Per la pista principal, i havent travessat un segon torrent, la riera del Tinter,
per una altra passera, aquesta a l'esquerra, s'arriba a una bifurcació: es deixa la pista, que davalla suaument
a l'esquerra (SE), i se'n pren una altra de la dreta (O). Pocs metres després la pista es bifurca: es puja pel
camí de l'esquerra (SO) deixant-ne el de la dreta (O), que planeja.

1,48 km (1620 m), 0 h 26 min. Es troba un mirador de fusta a l'esquerra de la pista. Es tracta de l'observatori
d'un canyet, espai tancat on els tècnics del centre dipositen animals morts perquè se'ls mengin voltors i
trencalossos. Poc més endavant la pista s'eixampla.

1,83 km (1673 m), 0 h 33 min. Es creua de nou la riera del Tinter per dues passeres de fusta situades uns
metres a l'esquerra de la pista i, tot seguit, se segueix a l'esquerra (S) remuntant fort. Uns 200 m més enllà,
la pista esdevé un caminet que cal seguir en direcció SO.

2,42 km (1817 m), 0 h 55 min. Es deixa un trencall a la dreta i, tot travessant un torrent, es continua cap
al S/SO.



2,95 km (1871 m), 1 h 05 min. Entre clarianes i trams emboscats, s'accedeix a un prat pla i ample on hi ha
força molleres, zones amb aiguamolls. Cal creuar-lo a migdia fins a desembocar a una pista forestal, que
es pren a l'esquerra (E) seguint les indicacions cap al refugi del Pla de la Font. Al cap de pocs metres, just
després de travessar un torrent, es deixa la pista per trencar per un camí de la dreta (E) que, pel mig del
bosc, ascendeix en direcció al refugi (indicacions). Cal anar pujant pel vèrtex del llom que baixa del refugi,
amb un torrent a cada banda.

3,79 km (2015 m), 1 h 28 min. Havent passat una petita font, s'arriba al refugi del Pla de la Font. Se segueix
remuntant en direcció SE fins al coll de Fogueruix.

4,26 km (2107 m), 1 h 42 min. Després de deixar a la dreta un camí indicat cap al serrat de les Closes i
el coll del Pinetó, s'accedeix a l'ample coll de Fogueruix. A la part esquerra (E) hi ha una taula amb base
de pedra i una barana de fusta on hi ha un plafó interpretatiu de la panoràmica circular. Es desfà el camí
fins a la pista forestal.

5,36 km (1877 m), 2 h 05 min. Ara es continua a l'esquerra (SO/O) per la pista (indicacions), es travessa
el torrent i, en trobar un segon pal indicador que mena al refugi del Pla de la Font i al coll del Pas del Coro
(en direcció contrària al refugi) en una banderola, i a Son en l'altra, cal abandonar-la i agafar un camí poc
fressat que, per l'esquerra i ascendint lleugerament (NO), porta a uns prats que queden per sobre de la
pista, on el vial ja és més marcat.

6,38 km (1933 m), 2 h 23 min. Després de creuar un petit torrent, es travessa una altra vegada la riera del
Tinter. De seguida es creua el barranc de les Estranyeres, amb una ampla esplanada i una zona d'aiguamolls
a l'esquerra. Es passa per un petit collet i es descendeix suaument durant uns metres.

7,89 km (1938 m), 2 h 45 min. Travessats alguns torrents i clarianes, es gira al NE i es torna a entrar al
bosc. Cal parar atenció, ja que apareixen diversos camins fressats en la mateixa direcció, però a diferents
alçades. Cal prendre el que flanqueja més amunt seguint les estaques amb pintura groga.

8,16 km (1957 m), 2 h 50 min. Tot pujant lleugerament, s'accedeix a un prat que es creua continuant recte
amb el flanqueig ascendent en direcció N fins a trobar el camí més fressat, que torna a endinsar-se al bosc
encara pel vessant dret (SE).

8,73 km (1945 m), 3 h. Collada del Pas del Coro. Es desemboca a una pista que, seguint-la recte amunt
(NE), duu en pocs metres al Pas del Coro. Des del coll es baixa a la dreta (SE) pel mig del torrent. El
camí és poc clar, però com a referència cal davallar vorejant la línia de bosc que es té a la dreta quedant
a l'esquerra el fons del torrent.

9,28 km (1801 m), 3 h 15 min. Es passa molt a la vora d'un revolt tancat de la pista que també remunta al
Pas del Coro i al refugi del Pla de la Font. Se segueix descendint en la mateixa direcció (E/SE) pel vessant
esquerre deixant el fons del torrent a la dreta, sempre vigilant amb les freqüents zones d'aiguamolls.

9,72 km (1701 m), 3 h 25 min. Es travessa la mateixa pista d'abans continuant encara en la mateixa direcció
(SE). Es baixa per uns prats de pastura amb el riu de les Cabanyeres a la part baixa (S).

10,42 km (1585 m), 3 h 37 min. Es troba una pista que comença en un prat i marxa planera a llevant. Cal
no prendre-la i seguir davallant cap al SE. Poc més endavant, a l'inici de l'arbrada, cal cercar un senderó
que, ben custodiat per la vegetació, mena a la part de dalt del centre de les Planes de Son.



11,05 km (1537 m), 3 h 45 min. Després de passar per darrere del centre, per un petit passadís entre la
muntanya i la paret posterior, es torna al porxo d'entrada, punt de partida i final del recorregut.

Informació pràctica

Per fer aquest recorregut cal dur calçat d'alta muntanya, motxilla amb roba d'abric gruixuda, protecció per
a la pluja, un mapa topogràfic, brúixola, menjar i aigua suficient. El piolet i els grampons seran necessaris
si hi ha neu.

No s'ha d'emprendre l'excursió sense haver pres aquestes precaucions ni sense la companyia d'un guia
expert. Cal informar els guardes dels refugis sobre l'itinerari que es pensa recórrer.

L'alta muntanya és un ecosistema especialment fràgil: no hi abandonem, doncs, deixalles de cap mena.
Fem servir, per a això, els contenidors de la vall.

Els usuaris d'aparells GPS poden descarregar-se els tracks i els Way Points des de la fitxa de la ruta.
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Les Planes de Son
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