
Cañon d'Añisclo (parc nacional d'Ordesa i Mont Perdut) 

 

S'accedeix des de el pont d'Urbez, on hi ha un bon espai per deixar els cotxes, la 

carretera és molt estreta i passa per un magnífic engorjat, no hi ha espai per deixar 

el cotxe, ni penetra la llum, així que a l'estiu es fa en un sol sentit des de Escalona 

al pont d'Urbez. Deixem el cotxe a pont d’Urbez (950m). 

 

0:00h - S'han de fer uns 200m. per la carretera i arribar al començament de la 

pista que està perfectament senyalitzada. 

 

00:15h - Caminem al costat del riu Bellos per la pista i trobem l'ermita de Sant 

Urbez, en una vauma, al poc travessem el riu per un pont. 

 

1h - Parem a esmorzar al costat del riu, que ara el tenim a la dreta i el camí és més 

estret. El riu va fent saltants i gorgs però no sempre es veu ja que el tapa la 

vegetació, sempre que es pugui o se sent el soroll de l'aigua ens hem d'acostar per 

poder-lo veure. Continuem la marxa. 

 

1h 20min - Arribem a Aumaz, una zona amb una gran pedra calcària plana i un 

gran gorg amb cascada. 

 

1h 25min - Passem al costat d'una font. 

 

1h 40min - El camí passa al costat d'un teix enorme. 

 

2h 35min - Arribem a la zona dita de Selva plana, desprès de fer una forta pujada 

que ens fa allunyar-nos del riu i, per tant, perdre la seva visió, després el camí és 

més planer i es passa per un magnífic bosc de fajos. 

 

3h 5min - Arribem a la zona de la Ripereta (1405 m), després d'aquí el camí puja 

bastant. El bosc és preciós amb aquella llum difuminada que deixen passar els 

fajos. 

 

4h 5min - Travessem el riu Bellos per un pont metàl·lic, el corriol puja força fent 

llaçades per una zona calcària, després baixa fins el riu i va paral·lel durant molta 

estona. Al final es veu el coll d'Añisclo ampli per on aniríem a la vall de Pineta.  

 

4h 55min - Arribem al final de la nostra etapa, a la Fonblanca (1820 m), envoltats 

de grans cims calcaris, la cascada a la nostra esquerra i el coll de Goriz per fer 

travessa fins al refugi de Goriz i la vall d'Ordesa i en front nostre l'ampli coll 

d'Añisclo. 

 

5h 25min - Tornem per on hem vingut. 

 

9h 30min - Al poc d'arribar al final veiem un indicador a la dreta: circuit de l'aigua, 

com que sabem que arriba a l'aparcament el fem per veure'l. El camí baixa fins el 

riu Bellos el travessa per un pont, aquest punt és bonic, amb cascada i torna a 

pujar fins l'aparcament. De totes maneres és millor continuar pel mateix camí que 

hem fet d'anada, ja que la ruta és prou llarga i no veig cap interès per desviar-se 

per aquest circuit. 


