
PHOTOTREKKING A LA VAL D’ARAN 

 

 

Descripció de la zona i accés 
 
 
La Val d’Aran és una vall d’origen glaciar situada a l’extrem nord-oest del territori 
català. Limita per l’oest amb Aragó, amb França pel nord i per el sud i est, amb la 
comarca del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. El clima atlàntic que la caracteritza fa 
que tant la meteorologia com la vegetació sigui molt contrastada respecte a la resta 
de Catalunya i generalment es fa notar només traspassar el Túnel de Vielha.   
 
Al llarg del territori boscos caducifolis i de coníferes, s’alternen de tant en tant amb 
prats alpins i subalpins, mentre que la part baixa queda marcada d’un extrem a 
l’altre per el Riu Garona, que neix al Pla de Beret i ressegueix tot el territori aranès 
fins a França, on es fa navegable i en especial Burdeux, on desemboca. Set 
espectaculars valls conformen la seva geografia i donen nom al territori (no en va 
Val d’Aran vol dir vall de valls en eusquera). 
 
En quant a la fauna destaquen els mamífers terrestres com la llebre de bosc, 
l’esquirol, el cabirol, l’isard, el senglar i l’ós bru, però no cal oblidar altres animals 
com el gall fer, el trencalòs i la perdiu blanca, entre les aus i el llangardaix aranès i el 
tritó pirenaic, pel que fa als amfibis.  



       
 

       
          
 
Per arribar a la Val d’Aran hi ha dues possibilitats: s’accedeix per l’est a través del 
Port de la Bonaigua, tancat a vegades a l’hivern a causa de les fortes nevades i 
l’acumulació de neu sobtada a la carretera, que s’agafa a Esterri d’ Àneu, la vall veïna. 
Una altra opció i potser la més coneguda és a través del Túnel de Vielha, al sud.  
 
Un cop traspassat el túnel, el paisatge canvia sobtadament: la vall s’estreta, l’aire és 
més fresc i si la nostra visita és hivernal, la neu segurament ens acompanyarà des 
del primer instant. No es triga a tenir la primera vista de la vall, amb els petits 
pobles repartits a banda i banda del riu i muntanya amunt. Cap a la dreta el Naut 
Aran (Alt Aran), amb la seva culminació a la coneguda estació d’esquí Baqueira 
Beret. Cap  l’esquerra el Baish Aran, que porta cap a les portes de França  i davant 
nostre el Mitjaran, amb la capital, Vielha. Al nostre voltant, infinites muntanyes 
semblen alçar-se i rodejar-nos. Algunes de les més altes son el Tuc de Molières 
(3010 m), el Gran Tuc de Colomèrs (1933 m) i el Montardo (2833 m).  
 
 

     
 



El Phototrekking de tardor:  
 

Bosc de Carlac 
El bosc de Carlac compta amb un dels recorreguts més poc transitats i desconeguts 
de l’Aran. Aquest recorregut ens portarà per antics camins de pedra i a través d’un 
bosc de faigs de formes fantasmagòriques fins a praderies d’alçada des de les quals 
gaudirem d’una vista de les muntanyes que voregen la Vall d’Aran, entre les que es 
troba el massís de l’Aneto i les seves glaceres. 
 

 
 

Artiga de Lin 
L’artiga de Lin és un petit oasis de pau i planúria amagat entre elevades i 
vertiginoses muntanyes. Recorrerem un senzill sender circular que ens portarà a 
descobrir el sorgiments d’aigües del riu Joèu (Uelhs deth Joèu) i el Plan dera Artiga 
fins a la cascada de Pomèro. 
 

       



Vall de Varradòs 
La Vall de Varradòs és una vall molt tancada, on les allaus són freqüents durant 
l’hivern. Quan la neu marxa, queden al descobert la barreja d’arbres de fulla perenne 
(avetosa) i els de fulla caduca (fageda), creant durant la tardor, un fantàstic contrast 
cromàtic de verds i vermells. Poder un dels elements a destacar d’aquesta 
espectacular vall és la popular cascada del Sauth deth Pish on els dies de Sol, es 
dibuixa un arc de Sant Martí. 
 

 

Programa 

Divendres 

19-21h Arribada a l’hotel. Rebuda i presentació del Phototrekking 

21h Sopar i sobretaula fotogràfic 

Dissabte 

8 – 9h Esmorzar 

10-16h (aprox): Excursió fotogràfica per el bosc de Carlac. Fotografia de tardor 

a la fageda. Bosc, riu i vistes de muntanya. Menjar tipus pícnic durant la ruta.  

17-20h: Passeig fotogràfic per la Vall de Varradòs i la cascada del Sauth deth 

Pish. Si la meteorologia i la temperatura ho permeten, aprofitarem per fer 

algunes fotografies nocturnes (es farà fosc a partir de les 18’30h).  

22h Sopar, revisió i comentari de les fotografies realitzades. 



Diumenge 

8-9h Esmorzar 

10-14h Excursió fotogràfica per l’Artiga de Lin 

14 Dinar, sobretaula fotogràfic i cloenda del Phototrekking 

 

       

Dormir 
 
L'allotjament escollit és el Ostau dera Nheu i es troba a la localitat aranesa de Les, a 
les afores del poble i en el punt d'inici d'un agradable sender PR (petit recorregut) 
que porta cap al poble de Bausen. Aquesta localització ens oferirà la tranquil·litat del 
Baish Aran (lluny de les aglomeracions de la capital) i la bellesa d'un poble amb una 
tradició en les festes del foc recentment reconeguda dins el Patrimoni de la 
Humanitat de la Unesco. 

Preu 
 
El preu individual es de 210 € per persona. 
Antics alumnes, acompanyants i no fotògrafs 195€  
 
El preu inclou el guiatge i l’acompanyament, així com l’assessorament fotogràfic 
durant les excursions. També s’inclouen els allotjaments i totes les dietes 
especificades en aquest document (dinars, sopars i esmorzars). 
 
El preu no inclou despeses personals, desplaçaments d’anada i tornada a la Vall 
d’Aran ni equipament fotogràfic. 
 
 



Grup 
Experiència pensada per un grup reduït d’entre 6-10 persones.  

 

Recomanacions 
 
Les excursions plantejades no suposen un repte especial en quant a dificultat, però 
si que és necessari un mínim de forma física i estar disposat a caminar. A més, com a 
qualsevol activitat de muntanya, es fa necessari dur el següent material: 
 

 Roba i calçat còmode i de muntanya (roba tèrmica, pantalons impermeables i 
resistents, botes de muntanya). 

 Abric per les nits i en cas de pluja, neu o fred (anorac o paravents, forro polar, 
gorro, buf i guants). 

 Equip fotogràfic (càmera, trípode, objectius, etc.) 

 Llanterna i/o frontal. 
 Quelcom de menjar i beure a la motxilla. 

 
--- ES IMPORTANT COMPROBAR EL MATERIAL ABANS DE SORTIR DE CASA --- 

 
Pel que fa al material fotogràfic, porteu tot allò que penseu que podeu necessitar. A 
mode de suggerència, em prenc la llibertat de crear un petit llistat del material que 
trobo interessant de dur en cas de comptar amb ell (repeteixo, no és material 
obligatori, però si recomanable): 
 
 



- Càmera rèflex o mirrorless 
- Diversos objectius (angular, tele, macro) 
- Trípode 
- Filtres polaritzador, densitat neutre i degradat 
- Cable disparador 

 
* Els qui vulguin fotografiar de nit, si que requeriran trípode, objectiu angular  i cable 
disparador per poder realitzar aquesta activitat. 
 

 
 

Contacte 
Marta Bretó, fotògrafa de natura i guia de muntanya. 

661435760 
info@martabreto.com 
www.martabreto.com 
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