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RUTA

Panoràmiques i basses naturals

El refugi de Cuberes, també indicat en molts mapes batejat com Casa Miró, és l’únic establiment on podreu 
menjar alguna cosa o quedar-vos a dormir dins de la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Arribar-hi ja és tot 
un descobriment i és, també, el punt de partida de la ruta circular que us proposem. Sortim del refugi per la pista 

que hi dóna accés fins a l’encreuament; d’allà seguim unes fites i marques verdes que remunten pel torrent. 
Els punts més verticals els flanquejarem sempre per la dreta. Arribem a una pista forestal, la creuem i pugem 

al turó del davant per gaudir d’una vista espectacular. Tornem a la pista i l’agafem en direcció est.
En poca estona trobem una bassa natural a l’esquerra, la voregem i enfilem per una clariana allargassada  

que puja amunt. Quan el terreny s’aplana, hi trobem un senderó que avança pel mig del bosc i anem deixant  
enrere els torrents que baixen a l’esquerra. 

Quan veiem l’altra vall i es perd una mica el camí, girem a l’esquerra fins a trobar una clariana pedregosa,  
el llom d’un turó allargassat que anem resseguint en direcció nord. Quan trobem una fita gran al final del prat,  

el camí davalla recte fins que tendeix a virar a la dreta de manera evident. Va baixant pel bosc,  
sempre per la banda oriental, seguint petits torrents. Ens retrobem amb la pista forestal i veiem també 

el refugi; el prenem a la dreta i en pocs metres trenquem a l’esquerra cap al poble abandonat de Cuberes. 
Baixem en direcció sud-oest flanquejant unes feixetes naturals. Quan arribem a l’abeurador de fusta, creuem 

els petits fils d’aigua, si n’hi ha, i anem buscant el pas més còmode cap al refugi. 

Refugi de Cuberes. És a tocar del nucli despoblat de Cuberes. S’hi accedeix per una pista forestal. 
 973 25 24 39 |  www.refugicuberes.com [més informació a la pàg. 95]

Reserva Nacional de Caça de Boumort.  Camp de Mart, 35. Lleida |  973 24 66 50 |  www.gencat.cat
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DIFICULTAT

Baixa-mitjana
ATENCIÓ!  Cal intuïció i orientació, no està senyalitzat  tot el camí.
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