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La muntanya mostra de manera aclaparadora processos  i formes naturals... però també 

l’ingent tasca d’adaptació antròpica per viure-hi. El resultat final són uns paisatges 

singulars que la cultura occidental ha valorat des de sempre i, més recentment, protegit. 

La vall de Benás, a la Ribagorza aragonesa, és un m agnífic exemple dels paisatges 

pirinencs d’alta muntanya. L’objectiu del curs es d onar a conèixer el patrimoni cultural i 

natural d’espais muntanyencs. 

 
Diumenge 1 de juny 
Viatge València-vall de Benás en autobús. Visita a Graus. 
Dilluns 2 de juny 
Excursió caminant a los Baños de Benasque i visita del poble de Benás 
(Benasque) 
Dimarts 3 de juny 
Trasllat en autobús a la Besurta (1.900 m); excursi ó pel Parc Natural de Posets-
Maladeta. Pujada pel camí del Portillón de Benás pe r observar les glaceres del 
massís de la Maladeta; descens i nova ascensió fins  el Forau d’Aigualluts. Per la 
vesprada visita a la Fundación Hospital de Benasque  i el seu Centre de 
Documentación Pirineista. 
Dimecres 4 de juny 
Si el temps i les condicions de la muntanya ho perm eten es podria fer la travessa 
pel portillón de Benàs o pels ports de la Picada i la Escaleta per baixar a 
l’Hospice de France i la població francesa de Lucho n, retornant en autobús. 
Dijous 5 de juny 
Viatge de retorn a València amb una caminada curta abans o durant la tornada. 

 

*L’hospedatge de 4 dies es farà a l’Hospital de Benasque (www.llanosdelhospital.com) amb un 

cost de 150 € (en habitació doble o triple) per l’hospedatge amb desdejuni (220 € en habitació 

individual). 

*L’oratge pot fer canviar els plans, però no deixarem de gaudir de la muntanya i l’amistat. 


