
Palau Robert

Comarques: Pallars Sobirà || Dificultat: Mitjana || Mitjans Locomoció: A peu || Distància: 8.0 km ||
Desnivell Pujada: 720.0 m || Desnivell Baixada: 720.0 m || Senyalització: Sí || Durada: 3 h 20 min

Camí del port de Salau

Pujada a un dels ports de muntanya claus en la comunicació entre el Pallars Sobirà i l'Ariège francès, dins
del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Al 1903 enginyers francesos hi van construir un telefèric per al transport
de fusta. L'explotació va durar una vintena d'anys, però encara ara se'n troben restes i, fins i tot, algunes
construccions mig ensorrades com l'estació del telefèric dalt de tot del port. És també un punt de trobada
popular reivindicativa i d'agermanament occitanocatalà, que des de fa 19 anys, el primer diumenge d'agost,
se celebra amb la Pujada al Port de Salau.

El camí és marcat en tot el seu trajecte per marques de GR corresponents a una xarxa de connexions
interfrontereres entre els GR pirinencs francès i català.

Per arribar al punt de partida des de Sort cal prendre la carretera C-13 en direcció nord i, a Esterri d'Àneu,
seguir (N) per la C-147 fins a Alòs d'Isil, des d'on s'agafa la pista de Bonabé (N) durant poc menys de 4
km. Es deixa el cotxe a l'àrea d'aparcament del refugi del Fornet, edifici en reconstrucció que alberga un
punt d'informació del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

0 km (1370 m), 0 h. Refugi del Fornet. Se segueix per la pista que puja suaument en direcció NE.

0,76 km (1389 m), 0 h 12 min. Es deixa la pista forestal per agafar un camí que puja a la dreta, marcat amb
senyalització vertical del Parc Natural.

1,25 km (1469 m), 0 h 24 min. Es creua el torrent del Port de Salau. Es comença a pujar pel llom de l'altra riba.

1,45 km (1510 m), 0 h 30 min. Atenció! Punt perdedor. El camí arriba a un prat més o menys pla on el
sender més traçat, que sembla la lògica continuació del que s'anava seguint, comença a baixar suaument
cap al torrent. No s'ha de seguir aquest camí, sinó pel prat, tot anant a parar al seu costat superior dret i
seguint un camí que puja recte, força dret, en direcció NE/E.

1,81 km (1597 m), 0 h 45 min. Es creua un petit torrent que ve de l'esquerra i desemboca de seguida al
torrent del Pla de la Selva.

2,07 km (1648 m), 0 h 53 min. Tot pujant pel llom s'entra a una petita clapa boscosa.

2,36 km (1715 m), 1 h 05 min. Final del petit bosc. El camí travessa un altre petit torrent i continua novament
pel llom.

3,18 km (1940 m), 1 h 45 min. Arriba un camí per l'esquerra. Se segueix cap a la dreta en direcció SE.



4,00 km (2085 m), 2 h 05 min. Port de Salau. Es veu l'antiga construcció que a principis del segle XX
albergava un telefèric per al transport de fusta cap a l'Ariège. Es torna pel mateix camí fins al punt d'inici:
el refugi del Fornet (8 km, 1370 m, 3 h 20 min).

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 això, els contenidors de la vall.

Adreces
Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà
Camí de la Cabanera, s/n
25560 Sort
973 62 10 02
973 62 10 03
turisme@pallarssobira.info
turisme.pallarssobira.cat

Parc Natural de l'Alt Pirineu
C/ de la Riba, 1
25595 Llavorsí
973 62 23 35
973 62 20 70
pnaltpirineu.dmah@gencat.cat
www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.93512201aa2411c0e6789a10b0c0e1a0/?
vgnextoid=14c50b0944f42210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=14c50b0944f42210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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