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4a ACAMPADA D’ESTIU 

Càmping Pica d’Estats 

Àreu - Vallferrera  

(Pallars Sobirà) 

Dies: DILLUNS 7, DIMARTS 8, DIMECRES 9 I DIJOUS 10 D’AGOST DE 2017 

Sortida: DILLUNS 7, A LES 08.00 H 

Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida: APARCAMENT DEL COMPLEX ESPORTIU PARC DEL GARRAF 

Coordinadors de la sortida: 

Francesc Agulló ( 652333883), Anna-Llibertat Garcia (686571880), 

Josep Martí (660392175) i Joan Raventós (696373454) 
   

  

 

Com arribar a Àreu: 

Des de Vilanova, prenem la C-15 en direcció a Vilafranca i la seguim fins a Igualada, on 

enllacem amb l’A-2 en direcció a Lleida. Passat Cervera, deixem l’A2 per la sortida 517, i 

prenem la L-303 en direcció Agramunt. Travessem Agramunt i prenem la C-14 en direcció 

Artesa de Segre. A Artesa de Segre, continuem per la C-74 pel coll de Comiols i fins a Tremp, 

on prenem la C-13 cap al nord, fins a la Pobla de Segur. Ara continuem per la N-260, seguint 

la Noguera Pallaresa, fins a Sort, i més amunt fins a Llavorsí, on travessem el riu per prendre 

la L-504. Pocs quilòmetres més enllà, continuem per la L-510, que ens durà fins a Alins i fins 

a Àreu. El càmping Pica d’Estats està passat el poble d’Àreu a mà dreta.  

 

 



 

Detalls del programa dels 4 dies: 

 

Dilluns 7 d’agost: La sortida oficial es farà a les 8 del matí, per poder plantar tendes abans de 

dinar. Qui vingui més tard, ja farà cap. Així doncs, sortirem de Vilanova a les 8 del matí per la ruta 

d’Igualada, Cervera i Agramunt. Cap a les 10 o 2/4 d’11 farem una parada per descansar i després 

reprendrem el viatge. Està previst que arribem a Àreu i al càmping Pica d’Estats cap a la 1 del 

migdia. Si els horaris quadren i hi som a temps, muntarem les tendes i prepararem el dinar i 

mentrestant la canalla pot anar a la piscina. Després de dinar, descans. A la tarda farem un tomb 

de reconeixement a peu pel poble d’Àreu i pel barri de la Força d’Àreu. També visitarem el Museu 

de la Fusta, situat en una antiga serradora que encara funciona amb la força de l’aigua. Al vespre, a 

sopar d’hora i a dormir, que l’endemà tenim activitat excursionista. 

Consulteu les característiques del Càmping Pica d’Estats i vegeu-ne, tot seguit, algunes imatges: 

    

Us recordem els preus del càmping per dia: 

Persona a partir d’11 anys: 5,90 € 
Persona fins a 10 anys: 5,50 € 
Tenda: 5,90 € 
Vehicle: 5,90 € 

Caravana: 5,90 € 
Autocaravana: 11,40 € 
Llum/electricitat: 6,20 € 

 
Dimarts 8 d’agost: Després d’esmorzar i preparar el dinar (cal prendre’l), sortirem del càmping per 

la pista asfaltada que segueix la vall pel costat del riu Noguera de 

Vallferrera. Al pla de la Selva (aparcament), prendrem la pista del 

bosc d’Aixeus, que ens situarà al pàrquing de la Pleta dels Frares, a 

uns 2.000 metres 

d’altitud, on 

aparcarem  els 

vehicles. En 

aquest punt començarem l’ascensió als estanys 

d’Aixeus, pel costat del riuet d’Aixeus. Els estanys 

estan situats a 2.350 metres d’altitud. En aquest 

punt finalitzarà l’Opció Menuts.  L’Opció General 

continuarà fins al cim del Monteixo, a 2.905 

metres. El grup tornarà a baixar i es reunirà amb 

http://www.picadestats.com/Catala.htm


els Menuts per dinar tots plegats vora l’estany d’Aixeus. De tornada, hi ha la possibilitat, des del 

pàrquing, d’anar fins al Mirador de la Pica d’Estats, situat a uns 30 minuts de l’aparcament. Amb la 

llum de tarda, val la pena arribar-s’hi per veure els cims més alts de la zona: Baborte, Sotllo i Pica 

d’Estats. En acabat, tornarem amb els vehicles cap a Àreu. Dutxes, piscina, etcètera. Si hi ha temps, 

podem arribar-nos fins a algun poble de la vall per visitar-lo. Després, sopar i descans. 

Dimecres 9 d’agost: Després d’esmorzar i preparar 

el dinar (cal prendre’l), sortirem del càmping per la 

mateixa pista asfaltada que el dia anterior. 

Passarem de llarg del pla de la Selva i arribarem fins 

a l’aparcament de la Molinassa, molt a prop del 

refugi de Vallferrera. En aquest punt iniciarem 

l’excursió pel pla de Boet i les cascades de Boet, fins 

al pla d’Arcalís, seguint el sender GR 11. Després 

continuarem per la coma de Baiau fins al pla de 

Baiau i l’estany d’Ascorbes, situat a 2.350 metres, on finalitza l’Opció Menuts. L’Opció General pot 

arribar fins al refugi lliure i els estanys de Baiau. Hi ha l’opció d’ascendir fins al pic de Medacorba 

(en aquest cas, potser caldrà que el grup surti més 

d’hora). Dinarem tots junts a l’estany d’Ascorbes. 

Després, desfarem el camí fins al pla d’Arcalís i 

travessarem cap al pla de lo Mercat i la cabana de 

Boet, fins arribar al refugi guardat  de Vallferrera, on 

podem fer un cafè. En acabat, baixarem fins als 

cotxes i tornarem a Àreu, per passar-hi la resta de la 

tarda i vespre. A la nit farem un sopar comunitari de 

l’acampada. 

Dijous 10 d’agost: Després d’esmorzar, desmuntarem tendes mentre la canalla pot anar a la 

piscina. La proposta, per a qui ho vulgui, és baixar fins a Alins per dinar al restaurant Salòria i, 

després, tirar avall cap a Vilanova. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als 
membres de l’entitat adscrits al GMeF. D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives

1
, tots els participants a les 

activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. Els infants i joves que participen en aquesta activitat de 
muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran responsables. 

                                                           
1  Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport. 


