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Excursió a l’Estany Gerber 

 
 Temps aproximat: 8 hores. 
 Desnivell: Important. Sortida a 1.275m. Estany Gerdar 2.000m 
 Dificultat: Llarg. Sense dificultat. Fortes pendents. 
 Indicacions: Ben indicat. 
 Observacions: Bona part del recorregut discorre pel Parc Natural de 

l’Alt Pirineu. Per aquest motiu caldrà accentuar el criteri de respecta per 
la natura que, per altra banda, sempre cal tenir. 

 
 

es de la Borda Pina refugi sostenible s’agafa el vehicle i baixem cap al 
pont de la Noguera Pallaresa. El travessem ens enfilem una petita 
pujada i arribem a la carretera. L’agafem en direcció Alós d’Isil. Passem 

aquest poble i continuem cap a Isil i Boren. Just en arribar a aquest darrer 
poble veurem un pont i l’embassament de Boren. Creuem el pont i anem en 
direcció a Sorpe. A poc mes d’un km del pont passarem pel costat d’aquest 
poble que  
 
ens quedarà a la dreta 
Continuem fins enllaçar amb la carretera C-28 que va de Sort a la Val d’Aran. 
L’agafem cap a la dreta, en direcció al Port de la Bonaigua i la Val d’Aran.  
A uns 4 km trobarem un desviament a l’esquerra que diu Bosc del Gerdar. Cal  
continuar fins a una segona indicació que diu Estany del Gerber. Hi ha un 
ampli aparcament.  
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Com es veu en les fotos 
precedents, al llarg de tot el 
camí trobem multitud de flors 
de diversos colors i formes. 
Això dona al camí un aspecte 
alegra i acolorit que contrasta 
amb la tortuositat de alguns 
exemplars de pi roig, molt 
present a la zona. 
Aquests arbres son molt 
vividors i bonics però un cop 
morts i despullats de la fulla 
presenten una imatge patètica 
i trista ja que es veu amb tota 
la seva intensitat el seu 
aspecte nuós i recargolat. 
Després d’iniciar una forta 
pujada arribem a un caminet 
mes planer ple d’escombres. 
Així en diuen a la zona ja que, 
de fet, les branques es feien 
servir per fer escombres. La 
flor es aromàtica.  El seu color 
groc dona un aspecte alegra i 
divertit a la zona en l’època de 
floració. 
Finalment arribem al bonic 
estany Gerber fortament  

 

Camí envoltat d'escombres o ginesta 
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encerclat per les muntanyes properes i a on la vegetació ja comença ser 
escassa. La pedra predomina fortament i només uns pocs exemplars de pi roig 
creixent tossudament entre roques.  
 

 
Estany del Gerber  

 

 


