
PHOTOTREKKING DE TARDOR 
VALL DE TENA 

 

 

Descripció de la zona i accés 
 
 
La Vall de Tena és una vall pirinenca situada a la comarca aragonesa de l'Alt Gállego, 
que agafa el nom del riu que recorre la zona i la seva capital és la petita vila de Sallent 
de Gállego. 
 
Fent frontera amb la vall francès d'Ossau pel Nord, limita a orient i occident amb les 
valls de Broto i del riu Aragó. Per accedir a la vall ho farem per carretera, havent de 
passar per Sabiñánigo, en les proximitats d'Osca, i en direcció a Panticosa. Compta 
amb nombroses rutes de senderisme, un parc faunístic i les conegudes estacions 
d'esquí de Panticosa i Formigal. 
 
En apropar-nos al nostre destí passarem prop de l'embassament de Búbal i seguirem 
per trobar el de Lanuza, on es troba el nostre camp base per a aquest Phototrekking. 
 
 



El Phototrekking de tardor:  
 
Aquest nou Phototrekking de tardor ens portarà a través del variat paisatge del 
Pirineu Aragonès, al cor de la Vall de Tena. 

 
Ens allotjarem al pintoresc poble de Sallent de Gállego, a la vora de l'embassament de 
Lanuza i sota la protecció de la imponent Peña Foratata. Aquest enclavament ens 
ajudarà a obtenir unes boniques imatges tant nocturnes com de posta i sortida de sol. 
 

 
 
L'excursió estrella ens portarà a descobrir la màgia amagada a la fageda del Betato. 
Es tracta sens dubte d'una fageda amb aires misteriosos. El seu nom significa "lloc 
vetat", i ho va ser a causa de les pràctiques de bruixeria que allí es realitzaven.  
 
Passejant per la zona no passen desapercebudes les estranyes formes d'alguns arbres, 
així com estranyes piles de roca i fusta en forma de cercles i petites construccions 
efímeres. 
 

    



Deixada enrere la fageda un cautivador sender ens portarà fins a una zona de prats 
alpins (Que ningú s'espanti, ja que és un itinerari fàcil). Es tracta de la praderia alpina 
més extensa de la península ibèrica, coneguda amb el nom de Lana Mayor. Aquí 
podem comprovar com les activitats de l'home han provocat la transformació de 
moltes zones forestals en zones de pastures per al bestiar i gaudir de les vistes 
muntanyoses que ens envolten. 
 

      
 

     
 
Després d'abandonar els prats, un petit sender al que acompanya un rierol ens 
condueix al punt final de l'excursió, l'Ibón de Piedrafita. Es tracta d'un llac petit però 
acollidor, en les aigües del qual es reflecteixen les roques de la Penya Telera (2762m). 
 

 



Programa 

Divendres 

19-20'30h Arribada a l'hotel. Rebuda i presentació del Phototrekking 

21h Sopar i sobretaula fotogràfica 

Si la meteorologia ho permet, farem una excursió nocturna opcional per 

fotografiar les estrelles de les proximitats de l'embassament. 

Dissabte 
 

- Ruta de dia sencer - 

Tramacastilla - Hayedo del Betato - Ibón de Piedrafita - Tramacastilla 

Dinar tipus pícnic en ruta  

Nit: Sortida opcional per fotografiar les estrelles de les proximitats de 

l'embassament. 

Diumenge 

Sortida del Sol des de l'embassament 

Esmorzar, revisió i comentari de fotografies. 

 
       



Dormir 
L'allotjament escollit és l'Hostal Centro, a Sállent de Gállego. Aquesta ubicació 
privilegiada ens situa a la vora de l'embassament de Lanuza, per on passejarem a la 
recerca d'interessants composicions en les que poder incloure el poble i els reflexos 
de les muntanyes durant les sortides i postes de sol. 

Preu 
El preu individual és de 190 € per persona. 
Antics alumnes, acompanyants no fotògrafs i membres d'ACAF 170 €. 
 
El preu inclou el guia i l'acompanyament, així com l'assessorament fotogràfic durant 
les excursions. També s'inclou l'allotjament i l'esmorzar. 
 
El preu no inclou despeses personals, desplaçaments d'anada i tornada a la Vall de 
Tena, àpats no especificats ni equipament fotogràfic. 

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

 
 
 
 



Característiques de la ruta 
 Desnivell: 380 m 
 Durada: 2h 30 anar i tornar (¡Sense comptar parades per menjar, fotos, etc!) 
 Durada real: Compteu que hi estarem tot el dia. No hi ha pressa i gaudirem de 

les possibilitats fotogràfiques en funció del paisatge, la llum i les oportunitats 
de cada moment ;) 

 Dificultat: baixa, sense esforços a destacar. 
 

 

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

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

 Abric per a les nits i en cas de pluja, neu o fred (anorac, impermeable o 
tallavents, folre polar, gorra, i guants). 

 Llanterna i / o frontal per a les activitats nocturnes. 
 Alguna cosa de menjar i beure com pica-pica a la motxilla. 

 
--- ÉS IMPORTANT COMPROVAR EL MATERIAL ABANS DE SORTIR DE CASA --- 

 

      



Material Fotogràfic 
Pel que fa al material fotogràfic, porti tot el que pensa que pot necessitar. A manera 
de suggeriment, 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 per a escenes amb poca llum 
- Filtres polaritzador, densitat neutra i degradat (si es tenen) 
- Cable disparador (interessant per les imatges nocturnes) 

 

 

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

661435760 
info@martabreto.com 
www.martabreto.com 
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