
 

 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió:  
Vall d'Ordesa i Canyó d'Añisclo des de collada superior de Góriz 

Indret: PARC NACIONAL D'ORDESA  I MONT PERDUT Data: 26-28 DE JUNY 2020 

Temps aproximació amb cotxe: 

Vilassar fins a Nerin : 4:15 hores 

Sortida divendres dia 26 

Temps de marxa: (amb parades) 

Dia 27.  Opció 1)  Aprox.  4/5 hores 

              Opció 2)  Aprox.  7/8 hores 

Dia 28.   Aprox. 8 hores 

  

DIFICULTAT 
El grau de dificultat s’indica 
d’acord amb la taula que hi 
ha al final de la fitxa 

   Severitat del terreny:   1 
 

  Dificultat d’orientació:   2 

Dificultat desplaçament:   3   Esforç necessari:    4 

  
Desnivell de pujada: veure a la descripció Desnivell de baixada: veure descripció 

Desnivell acumulat:  Distància:  

Tipus de recorregut (lineal/circular): Circular. Inici i final a Nerín (Osca)  
  
Responsable i telèfon de contacte: Xavier Roquet   (629372477) 
Nº màxim d’assistents: 11 Nombre real d’assistents:       
Hora de sortida: Divendres dia 26 a les 15:30 Lloc de sortida: aparcament La Quintana 
Data màxima d’inscripció: 23 de Juny      
 
Descripció ruta i altres informacions d’interès:  
Aventura de cap de setmana, sortint de Vilassar el divendres dia 26. El dissabte anirem de Nerín a Gòriz i el 
diumenge el dedicarem al canyó d'Añisclo. 
Dia 26. 
Anirem fins al poble de Vio (Osca) a la casa rural Petricor amb cotxes particulars. Els que surtin de Vilassar han 
d'estar a les 15:30h a l'aparcament de la Quintana. Els que vagin pel seu compte ens trobarem a Vio 
aproximadament a les 20:00.  Sopar dormir i esmorzar a la casa rural. 
Dia 27. 
Esmorzar a les 6:30.  A les 7:00 Sortida cap a  Nerín. 
Per aquest dia hi haurà dues rutes planificades. La ruta 1 és obligatòria per a tothom. La ruta 2 opcional pels 
més valents 
Ruta 1). Nerin - Cuello Gordo (2180 m) – Collado Superior Góriz (2343 m) – Refugi Góriz (2200 m) 



Començarem a Nerín i tirarem amunt per la pista fins a Cuello Gordo  (Nivell superior de la Vall d'Ordesa), 
podrem contemplar la vall, les grades de Soaso, el Mont Perdut i la resta de pics que l'acompanyen. Seguirem 
flanquejant la part alta de la vall, a mà esquerra apareixerà la famosa cascada 'cua de cavall' i seguint el corriol 
arribarem al Collado superior de Góriz. 
En aquest punt ens dividirem en dos grups: Un grup agafarà el camí cap al refugi i la resta (els que faran l’opció 
2) seguiran el camí cap amunt direcció Collado de Añisclo. 
Ruta 2).  Collado Superior Góriz (2343 m) – Mirador Canyó d'Añisclo (2700 m) (abans d'arribar al Collado de 
Añisclo) -  Refugi (2200 m)  
Es tracta de seguir la ruta que va des del Collado superior de Góriz fins al Mirador, punt final de la ruta 2 i on 
podrem apreciar les meravelloses vistes del Canyó d'Añisclo. A continuació retornem pel mateix camí fins al 
Refugi 
Nerín                                :  1200 metres 
Punta Acuta                    :  2100 metres 
Cuello Gordo                  :  2180 metres 
Collado superior Góriz  :  2343 metres 
Collado d'Añisclo           :  2453 metres 
Mirador Canyó               :  2700 metres 
Refugi de Góriz              :  2200 metres  
Refugi de Góriz 
Sopar i esmorzar contractats al refugi. 
Dormir amb tendes.  Les tendes es poden llogar al refugi i no les hem de carregar des de Nerín 
Dia 28. 
Ruta.  Refugi Góriz (2200m)– Collado Superior Góriz (2343m) – Barranc Fonblanca – Fonblanca (1600m)  – 
Barranc d'Escalialla – Pont Sant Urbez – Pàrquing (final ruta a peu) - Nerín 
Esmorzar a les 6:30. Sortida del refugi per iniciar la marxa a les 7:00.  
Anirem del refugi fins al Collado Superior de Góriz que són uns 150/200 metres de desnivell positiu. Un cop 
aquí començarem la baixada, anirem pel barranc de Fonblanca realitzant un desnivell de 700 metres fins a 
Fonblanca (GR 11). En aquest barranc s'ha de vigilar perquè hi ha passos amb força desnivell. Hi ha llocs on s'ha 
de fer una mica de desgrimpada (segons la guia, sense cap dificultat). Seguirem i començarem a trobar boscos. 
Tirem avall fins a l'indret on s'ajunten les dues valls i hi ha el naixement del riu Bellós. Parada per gaudir del 
paisatge, de la cascada Fonblanca i pels més atrevits d'un magnífic bany.  
A partir d'aquí comença el descens pel canyó d'Añisclo (10 km), seguirem cap a baix trobant barrancs, gorgs, 
passarel·les, fagedes, ... fins al pont de Sant Urbez i d'aquí al pàrquing on agafarem els cotxes cap a Nerín. 
 Resum del desnivell i horari aproximats de la ruta del dia 28. 
Ruta 1). Desnivell pujada: 400 m,  Desnivell baixada: 1000 - Temps: 8 hores  -  Distància: 17 Km 
Dades per al pressupost: 
Cotxe: Aprox. 620 Km   a dividir amb els ocupants. 
Casa Rural   Aprox.  25 euros Dormir+Esmorzar.  El sopar va a banda 20 Euros 
Refugi Góriz.  Aprox. 25 Euros Sopar i esmorzar 
Tenda:   40 Euro a dividir per 2 
Menjar: 
S'ha de portar el dinar de dissabte i diumenge. 
Track: 
Nerin > Goriz   
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/nerin-refugio-goriz-nerin-5231918 
Goriz – Mirador Añisclo 
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/mirador-canon-de-anisclo-desde-miradores-ordesa-10333373 
Goriz – Fuenblanca 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/canon-anisclo-urbez-r-goriz-3279685 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/nerin-refugio-goriz-nerin-5231918
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/mirador-canon-de-anisclo-desde-miradores-ordesa-10333373
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/canon-anisclo-urbez-r-goriz-3279685


Mapa:  El mapa adjunt només és una imatge de la zona per on anirem. La ruta que hi ha marcada bàsicament 
correspon al que farem el diumenge. 

 
Enllaços (web i pdf descarregables):  
https://www.goriz.es 
https://www.google.es/maps/dir/Vilasar+de+Dalt,+08339,+Barcelona/Ner%C3%ADn,+22375,+Huesca/@41.97
55689,0.6298042,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a4b6c287be0b0d:0x59b1fb2c076bd3a4!2
m2!1d2.3622582!2d41.5132248!1m5!1m1!1s0x12a8003f3d2dea1f:0xb567b7c3561c2df!2m2!1d0.0166146!2d
42.574548!3e2?hl=es 
 

https://www.goriz.es/
https://www.google.es/maps/dir/Vilasar+de+Dalt,+08339,+Barcelona/Ner%C3%ADn,+22375,+Huesca/@41.9755689,0.6298042,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a4b6c287be0b0d:0x59b1fb2c076bd3a4!2m2!1d2.3622582!2d41.5132248!1m5!1m1!1s0x12a8003f3d2dea1f:0xb567b7c3561c2df!2m2!1d0.0166146!2d42.574548!3e2?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Vilasar+de+Dalt,+08339,+Barcelona/Ner%C3%ADn,+22375,+Huesca/@41.9755689,0.6298042,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a4b6c287be0b0d:0x59b1fb2c076bd3a4!2m2!1d2.3622582!2d41.5132248!1m5!1m1!1s0x12a8003f3d2dea1f:0xb567b7c3561c2df!2m2!1d0.0166146!2d42.574548!3e2?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Vilasar+de+Dalt,+08339,+Barcelona/Ner%C3%ADn,+22375,+Huesca/@41.9755689,0.6298042,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a4b6c287be0b0d:0x59b1fb2c076bd3a4!2m2!1d2.3622582!2d41.5132248!1m5!1m1!1s0x12a8003f3d2dea1f:0xb567b7c3561c2df!2m2!1d0.0166146!2d42.574548!3e2?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Vilasar+de+Dalt,+08339,+Barcelona/Ner%C3%ADn,+22375,+Huesca/@41.9755689,0.6298042,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a4b6c287be0b0d:0x59b1fb2c076bd3a4!2m2!1d2.3622582!2d41.5132248!1m5!1m1!1s0x12a8003f3d2dea1f:0xb567b7c3561c2df!2m2!1d0.0166146!2d42.574548!3e2?hl=es


 
  Equipament i material imprescindible 

Organització 
 Emissores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Manta d’emergència 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
Tendes si no hi ha refugi 
  

Opcional  
 Farmaciola personal 
  
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:       
 
Informe i valoració final:       
 

 
GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i punts 
cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal 
vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 
 


	Indret: PARC NACIONAL D'ORDESA  I MONT PERDUT

