
 

El dia 24 de juliol vam anar fins al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany 

de Sant Maurici. Hi ha dues maneres d'accedir al parc, una per Espot 

que dóna a l'Estany de Sant Maurici i els Encantats, o per la Vall de 

Boí per anar cap el planell d'Aigüestortes. 

Nosaltres vam fer la ruta de l'Isard que puja del pàrquing de Prat de 

Pierró que es troba a 4km d'Espot fins a l'Estany de Sant Maurici i Els 

Encantats. 

Com arribar: - Agafeu la carretera LV-5004 que puja a Espot, un cop 

arribeu a Espot creueu la localitat. Deixareu el pont romànic a la dreta 

i just en el revolt de la carretera hi ha una pista asfaltada indicada cap 

el Parc Nacional. Agafeu la pista que us portarà fins el pàrquing. Ja no 

es pot avançar en vehicle particular, únicament es pot accedir al parc 

amb taxis 4x4. Si us interessa pujar directament fins a l'Estany de Sant 

Maurici en taxi hi ha la parada a Espot. Les tarifes per adult anada i 

tornada és 10,50€ i, menors de 12 anys 6,50€.  

 

  

Ruta: - Passeu pel costat de la caseta d'informació que hi ha al 

pàrquing i agafeu la passarel·la de fusta adaptada per persones amb 

mobilitat reduïda. A l'inici de la passarel·la hi ha un cartell que indica 

cap a Sant Maurici. 

 



 

 

La passarel·la no presenta cap dificultat i transcorre per l'interior del 

bosc durant 500 metres, uns 15 minuts,  fins que arribareu al Pont del 

Toll de la Gorga que creua el riu Escrita. 

 

 



 

 

Després del pont pujareu per una rampa que us portarà a la vall. 

 

Continueu pel camí amb el riu al costat esquerre fins que trobareu la 

carretera que creua el camí, hi ha un pal que indica cap a Sant Maurici. 

 



 

 

Creueu la carretera, el camí passa a ser un sender. A partir d'aquí el 

sender fa pujada fins a l'Estany de Sant Maurici. El sender transcorre 

pel bosc. 

El sender arriba a un pont que creua un rierol. Creueu el pont i 

continueu pel camí ample que puja. Agafeu forces ja que la pujada té 

una forta pendent fins a l'Estany de Sant Maurici. A la dreta hi ha 

l'ermita i la font de Sant Maurici. 

 

 



 

Al final de la pujada hi ha els lavabos en una caseta de fusta. 

Continueu el camí fins a la caseta d'informació on es troba l'Estany de 

Sant Maurici amb Els Encantats al darrera. 

 

 


