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PONT A LA NEU

PORT DE LA
BONAIGUA

Vall d’Aneu i Vall d’Aran

Raquetes de neu

FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ:
06-09 de desembre 2018

HORA D’EIXIDA:
TRANSPORT:
Cotxes

DIFICULTAT: **
raquetes i esquies de fons

DESNIVEL: no se sap
TERRENY I VEGETACIÓ:
Pistes d’esqui i bosc pirenaic

COL-LABORADOR:
Manolo

CARTOGRAFIA:
Vall d’Aran i Vall d’Aneu

EQUIP NECESSARI:
Motxilla, capell, cantimplora, botes de muntanya, impermeable, queviures, prou d’aigua i protector solar. Raquetes i grampons.
.

INFORMACIÓN Y RESERVA:
Tle 660061781 - cmleliana@gmail.com

EL PORT DE LA BONAIGUA
El port de la Bonaigua, és una zona de
pas entre muntanyes, a 2.076 metres
d'altitud, limítrof entre el Pallars Sobirà i
la Vall d'Aran, que uneix els pobles
de Salardú amb València d'Àneu. Al
costat aranès, l'any 1964, es va obrir
l'estació d'esquí de Baqueira-Beret que
ha anat creixent fins a l'actualitat, quan
es troben els seus remuntadors a
ambdós costats del port i també al bell
mig d'aquest pas. És una realitat que
l'estació es troba a la Vall d'Àneu a més
de la Vall d'Aran, després de l'ampliació
creant el sector Bonaigua, que es va
incorporar als existents Baqueira i Beret.
A la Bonaigua es creua d'un vessant a
l'altre dels Pirineus: la Vall d'Aran es
troba al costat atlàntic de la serralada,
mentre que el riu de la Bonaigua, cap a
l'est, és tributari de la Noguera Pallaresa i per tant, pertany a la conca de l'Ebre. La seva gran alçada i el fet que actuï com a porta d'entrada per a les depressions atlàntiques cap al vessant
sud dels Pirineus fa que tot sovint hi faci
mal temps. A l'hivern, el port roman tancat força dies a causa de la gran acumulació de neu i al perill d'allaus que
poden travessar la carretera des de les
muntanyes properes.

