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Benvinguts al Pallars Jussà, la comarca dels contrastos, ampli territori per retrobar-se amb la natura i 

descobrir nous indrets que perviuran durant molt temps a la vostra ment. Passejareu per la nostra història i cultura, 

assaborireu delicadeses pel paladar, conversareu i aprendreu de la gent local, fareu nous amics i com no tornareu 

amb la motxilla plena de sensacions i experiències inoblidables, amb ganes de repetir.  

En la programació d'aquest any s'inclouen un total de 20 itineraris. La selecció s'ha realitzat seguint criteris de 

prestigi, bellesa, importància històrica, etc.. Itineraris que us permeten conèixer la diversitat del Jussà, des dels llacs 

d'origen glacial de Colomina, a les pastures altes de Manyanet, a paisatge conformat per congostos com 

Collegats o Mont-Rebei, conques amb paisatges canviants. 

Per la segona temporada de Viu Jussà s'han planificat una sèrie d'activitats on l'eix vertebrador és el 

senderisme. Dins d'aquesta proposta trobarem oferta variada; passejades, caminades més exigents, ascensions a 

pics, nocturnes amb lluna plena o amb raquetes a l'hivern. 

 NIVELL BAIX: Passejades senzilles, amb forta càrrega interpretativa. Per a totes les edats i condicions.  

  

 NIVELL MIG: Caminades més exigents, per aprendre i gaudir més. Amb un caràcter més esportiu. 

  

 NIVELL ALT: Ascensions als pics més emblemàtics de la comarca. 

 



El calendari per a realitzar activitats dins aquest projecte és ampli, un total de seixanta activitats repartides 

durant tot l'any. A partir del maig, cada cap de setmana! 

Segons l'estació de l'any ens mourem per uns o altres racons de la comarca; a primavera llocs de prats i 

desgel.  Estiu a la fresca de la muntanya i dels boscos. Tardor de bolets i brama. Hivern llocs solans i per descobrir 

els racons blancs. 

Teniu accés a tota la informació necessària per a la realització de l'activitat en les fitxes adjuntes, per a 

qualsevol aclariment podeu consultar-ho amb el guia o amb l'allotjament.  

En les activitats us acompanya un guia titulat. Una persona amant de la seva feina i del seu territori, se'l 

camina, això li permet conèixer-lo per poder-vos guiar amb èxit. Durant les seves passejades aprèn de la natura, i 

vol que vosaltres també. Els camins hi són, fins hi tot senyalitzats, però el record, les experiències, les sensacions no 

seran les mateixes si aneu amb guia. Una persona que estarà al vostre costat pel que us calgui. 

S'inclou  ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL i ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS. 

Si us interessa realitzar una activitat, apunteu-vos amb temps, les places son limitades. Ho podeu fer 

mitjançant contacte amb els vostre allotjament o posant-vos en contacte amb Piritrek. 

D'altra banda si us heu apuntat i no la realitzareu, us agraïm ens ho feu saber per tal que algú altre interessat 

si pugui afegir.  

El calendari proposat i la quantitat d'activitats es pot alterar previ avís de la organització. 



NIVELL BAIX
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EL 5 I 6 DE JULIOL NO HI HA SORTIDA GUIADA EN MOTIU DE LA DIADA 

DELS RAIERS
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juliol agost setembre



CASTELL DE SANT GERVAS
St Miquel de la Vall - Castell de Sant Gervas - St Miquel de la Vall 

Passejada circular senzilla amb un poc desnivell des del poble de Sant Miquel de 
la Vall fins al castell que el guarda.  Ruta transitada en altres èpoques,  amb murs 

de pedra seca, serpenteja entre un alzinar jove, perquè ha brotat quan els bancals 
es van deixar de cultivar. On abans hi havia l'home, la natura està recuperant 

terreny. Al castell podem fer volar la imaginació i tornar a l'edat mitjana. Retorn fàcil 
al poble.  Destacar l'arquitectura rural i medieval, i les vistes sobre el Montsec de 

Rubies, cal estar atents al cel.

Horari:  09:00              
Lloc: St Miquel de la Vall 
Durada:  3:30 hores                   
Desnivell:  250 m          
Distància: 6 km       

DADES SORTIDA

Roba confortable
Pantalons llargs
Calçat esportiu o de muntanya
Protecció solar i gorra
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

3 de maig
2 d’agost
24 d’agost
8 de novembre

CALENDARI 
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CONGOST DE MONT REBEI
La Masieta - Final Congost - La Masieta

Ens endinsem en una ruta entre cingles, que separen dos territoris, Catalunya i 
Aragó.  Sortirem de la Masieta, amb una senzilla pujada per descendir després cap 
al congost. Travessarem el pont penjant. Comencem a gaudir de les formacions 
rocoses del congost. Seguim per un camí excavat a la roca amb poc desnivell. 
Itinerari sense grans esforços i llocs estratègics per descansar gaudint d'un bon 
espectacle. Les parets del congost arriben a assolir més de 500 metres de caiguda 
vertical, amb punts on l'amplada mínima del congost és de només 20 metres. 
Curiosa la fauna i flora que hi habita.

Horari:  08:45    
Lloc:  La Masieta
Durada: 4:00 hores                       
Desnivell: 110 m.           
Distància:  7 km. 
Camí sobre cingle. Compte 
vertigen.       

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

17 de maig
28 de juny
22 d’agost
6 de setembre

CALENDARI 
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PIC DE L'ÀLIGA. VISTES D'OCELL
Peracalç - Pic de l'àliga - Peracalç

Impressionant passejada per la Serra de Peracalç, frontera entre el Jussà i el 
Sobirà. Sortim del poble amb el mateix nom, petit desnivell fins el cingle, un camí 

ens portarà serpentejant del Prepirineu al Pirineu, la vegetació i panoràmiques 
seran molt diferents a una o altra banda de la Serra. Al nord vegetació més 

abundant, més verd, vistes al Pla de Corts o al pic Monteixo, en canvi al sud 
vegetació mediterrània, més càlida,  el Llac de Sant Antoni i els congostos del 

Montsec. De retorn toca banyar-se a Montcortès llac d'origen únic a la comarca.

Horari:  09:15
Lloc:  Llac de Montcortès
Durada:  4,00 hores                  
Desnivell: 150 m.           
Distància:  7.0 km.
Camí poc transitat.        

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

23 de juny
6 d’agost
16 d’agost

CALENDARI 
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SEGUINT LO CARRILET
Estany Gento - Coll Triado - Sallente

Gràcies al telefèric de Sallente podem gaudir d'aquesta ruta tots i totes. Iniciem la 
ruta aèria a L'Estany Gento,  seguim la via de l'antic carrilet utilitzat per transportar 
materials i personal. La ruta discorre sense nivell positiu pràcticament,  però cal 
caminar amb calma per dins els túnels. Les vistes son impressionants, però 
milloren en cara més quan coronem el coll del Triado, frontera amb la comarca 
veïna. De retorn al vehicle podem optar per descendir per Pigolo o utilitzar de nou 
el telefèric. Gaudirem de l'observació de les formacions geològiques.

Horari: 08:50                                                                                       
Lloc: Telefèric Sallente 
Durada:    4 hores                     
Desnivell: 65 m.          
Distància: 11 km. 
Comprar tiquet telefèric a 
l’allotjament

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

1 d’agost
8 d’agost
18 d’agost

CALENDARI 
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BRAMA DEL CÉRVOL
La serra de Boumort 

Una de les activitats estrelles del projecte, i com no també de les més ambicioses, 
perquè ens endinsem en el tema de la observació de fauna, que tot i nombrosa en 
la reserva de Caça de Boumort, no assegura l’èxit de l'activitat. Es una ruta 
senzilla, realitzada en 4x4 o vehicles alts i a peu. Activitat de boca foscant moment 
més òptim per a la nostra observació, i de pas des d'aquesta serra podrem gaudir 
d'una bona posta de sol. Cal destacar les sensacions d'un davant el bram dels 
mascles en un paisatge inoblidable. 

Horari: 18:30                                                                                       
Lloc: Boumort 
Durada:    4 hores                     
Desnivell:  175 m.          
Distància: 8 km.
Logística de vehicles

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

20 de setembre
28 de setembre
4 d’octubre

CALENDARI 
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NOCTURNA
Sense concretar 

Ruta lineal o circular depenent de l’opció. Iniciarem la ruta de nit perquè la llum de 
la lluna plena ens acompanyi durant la ruta. Important no oblidar-se el frontal. La 
sensació de viure la natura de nit, sons diferents, sensacions diferents, una altra 
fauna i uns paisatges molt diferents. Les rutes son panoràmiques, observarem el 
contorn de muntanyes conegudes o els llums de les poblacions dispersades pel 
territori.

Horari: 23:00 
Lloc:  A concretar
Durada: 2:45 hores                   
Desnivell: 150 m.       
Distància: 6 km.       
S'avisarà previament als 
participants del recorregut.  

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable. 
Útil frontal i pal telescòpic.
Líquid i un pessic de menjar.

MATERIAL BÀSIC

12 de juliol
9 d’agost
10 d’agost
11 d’agost

CALENDARI 
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CAÇADORS DE BOLETS
Segons temporada 

Ruta circular, per terreny senzill amb poca quilometrada, però si que ens mourem 
força. A qui no li agraden els bolets? Menjar-los i buscar-los és una de les aficions 
més esteses al nostre país. Us convidem a acompanyar-nos a la caça dels bolets, 
a conèixer-los, on trobar-los i com fer-ho sense destorbar l'entorn. Després en un 
restaurant de la comarca en podrem fer un tast.

Horari: 09:00
Lloc: A concretar
Durada: 4:00 hores          
Desnivell:  150 m.      
Distància:  5 km.
El preu del tast no s'inclou.  

DADES SORTIDA
Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable. 
Útil cistella, ganivet i pal telescòpic.
Líquid i un pessic de menjar.

MATERIAL BÀSIC
10 de maig
27 de setembre
5 d’octubre
11 d’octubre

CALENDARI 
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PRIMERES PASSES AMB RAQUETES
Sense concretar

Ruta circular, de poca distància en terreny pla, per facilitar l'aprenentatge de la 

progressió amb raquetes.  L'itinerari dependrà de les condicions de neu, 

climatològiques i de seguretat. L'objectiu d'aquesta activitat es gaudir d'un indret 

bonic a l'hivern i obrir portes a noves excursions en aquest medi nevat amb les 

raquetes.

Horari: 09:00

Lloc: A concretar

Durada:  03:30         

Desnivell:  85 m.           

Distància:   3 km.

No s'inclou 

lloguer de material  

DADES SORTIDA

Roba confortable d'hivern.

Calçat de muntanya.

Protecció solar, gorra i ulleres.

Jaqueta i pantalons impermeables. 

Guants i buff.

Roba de recanvi.

Líquid i un pessic de menjar.

MATERIAL BÀSIC

22 de novembre

29 de novembre

6 de desembre

3 de gener

CALENDARI 
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RUTA DE CASTELLS
Guardia de Noguera - Mur - Guardia de Noguera

Ruta circular amb inici i retorn al poble de Guardia de Noguera. El sender 
s’inicia seguint  les  estacions  de  viacrucis, a continuació  camps  de  
cultius i vegetació mediterrània. Pujada important fins al primer castell, el de 
Guardia amb restes importants. Suaument enfilarem l’últim tram fins al 
Conjunt de Mur on realitzarem una visita guiada en aquest monument digne 
de visita i atenció. Aquest indret també ens regala unes magnifiques vistes 
sobre la conca de Tremp i el Montsec. La baixada més directa ens porta de 
nou al segle XXI. 

Horari:  09:00
Lloc:  Guardia de Noguera
Durada:   4:45 hores                      
Desnivell: 400 m.             
Distància: 10 km.
No inclou cost visita 
guiadaal Castell de Mur

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

19 d’abril
22 de juny
13 de setembre
1 de novembre

CALENDARI 
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LA VALL DE RIQÜERNA
Capdella - Rus - Capdella

Ruta lineal, amb desnivell important però s'assoleix sense esforç davant la 
grandiositat i bellesa del que ens trobem. Sortim de la Plaça de l’Església per 
seguir un camí de ferradura, amb murs de pedra seca. El primer tram de camí per  
un bosc d’avellaners i roures, Passa a ser més planer entre prats fins que s’arriba 
al riu Riqüerna, i la vistositat de la seva cascada. D'aquí, opcional, seguim pujant 
fins creuar-nos amb el GR11 i si ens trobem forts arribarem fins a l'Estany Tapat a 
mes de 2000mts d'alçada.  Baixada pel mateix sender. 

Horari:  09:00
Lloc: Plaça de Capdella.
Durada:  4:30 hores.
Desnivell:  560 m.
Distància:  10-13 km.
       

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

14 de juny
3 d’agost
17 d’agost

CALENDARI 
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VOLTA AL ROC DE PESSONADA
Pessonada - El Roc - Pessonada

Ruta circular que ens remunta des de la conca a la serra de Boumort, per un antic 
camí amb molt transfons bèl·lic. Des de Pessonada pugem una estoneta fins 
trobar-nos la Mare de Déu de la Plana. On succeeix algun relat de l'escriptor del 
poble Pep Coll. Amunt que fa pujada, seguim els escalerons que homes decidits i 
enfrontats en dos bandes van construir per defensar-se i guanyar. Damunt del 
cingle, el privilegi d'unes vistes de la conca inoblidables. Cal esperar albirar aus 
rapinyaires molt abundants en la zona.  

Horari: 09:00
Lloc: Pessonada. Inici ruta.
Durada:    04:30.                    
Desnivell: 411 m.   
Distància: 6 km.
Compte vertigen.
       

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

31 de maig
4 d’agost
30 d’agost

CALENDARI 
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Horari: 8:45 
Lloc: Telefèric sallente
Durada: 04:30 
Desnivell: 355 m.     
Distància: 9 km.
Cost telefèric no inclòs.        

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

19 de juliol
5 d’agost
19 d’agost

CALENDARI 
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ESTANYS GLACIALS
Estany Gento - Refugi Colomina - Sallente

Ruta circular des d'Estany Gento ens dirigirem al nord, buscant el Parc Nacional, i 
el perquè dels seus atractius, els llacs de formació glacial. Tot el desnivell de la 

ruta el trobem fins al refugi de Colomina. D'aquí planejarem per visitar el llac del 
mateix nom i el de Mar. Estem rodejats de roca. Ens dirigim a l’est per trobar el 
més gran de tots, el de Tort. Gaudim de l'indret abans de descendir, primer fins 
Estany Gento i després d'un fort pendent a Sallente. A destacar el paisatge, la 

fauna i flora d'alta muntanya, en contrast amb les construccions hidroelèctriques.  
Perifèria Parc Nacional Aigüestortes i Sant Maurici.



PASSEJANT PER LA CONCA
Abella de la Conca - Collada del Trumfo - Inici

Ruta circular sortint d'Abella de la Conca, visitarem el poble situat estratègicament i 
amb una arquitectura pairal ben conservada. Després seguim per camps de cultius 
i pastures fins a la Collada del Trumfo, Serra de Carreu. De nou panoràmiques del 
Jussà, amb Boumort, el Montsec, Boixols, La fauna hi es present i esperem poder 
gaudir dels rapinyaires i altres aus. De baixada per la barrancada de Gassò, 
arribarem a una zona de cultius i cases pairals. 

Horari: 09:00
Lloc: Abella de la Conca
Durada: 4:30 hores                       
Desnivell: 680 m.      
Distància:11 km.
Logística de vehicles.
       

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

7 de juny
14 d’agost
20 d’agost

CALENDARI 

DADES CONTACTE: Miquel Angel - Tel. 680 239 423       
www.vinealpallars.com - viujussa@gmail.com - segueix-nos:        viu.jussa



Horari: 9:00
Lloc: Pàrquing la Figuereta
Durada: 4:30 hores
Desnivell:  375 m.           
Distància: 8,5 km.
Logística de Vehicles.        

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

24 de maig
27 de juliol
7 d’agost

CALENDARI 

DADES CONTACTE: Miquel Angel - Tel. 680 239 423       
www.vinealpallars.com - viujussa@gmail.com - segueix-nos:        viu.jussa

COLLEGATS
Font de la Figuereta - Sant Pere - Font de la Figuereta

Ruta circular, amb desnivell positiu esglaonat, tot i que desprès tenim una baixada 
pronunciada. Des de l’aparcament de la Figuereta agafem la pista que condueix a 

Gramuntill, per desviar-nos abans de la vauma i enfilar cap al Barranc de Sant 
Pere. Aquí visitarem les restes del monestir. Amb bon temps albirarem algun grup 

d’aus rapinyaires. Vistes magnífiques del congost abans de descendir de nou prop 
del riu. Per la ctra. visitarem l'Argenteria. A destacar la concentració de rapinyaires. 

La diversitat de flora mediterrània, les restes del monestir de Sant Pere de les 
maleses i l'Argenteria, inspiradora de Gaudí.. 



Horari: 09:00
Lloc: Hortoneda.
Durada:  4:30.                      
Desnivell: 425 m.           
Distància:  9 km.        

       

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

15 d’agost
18 d’octubre

CALENDARI 

DADES CONTACTE: Miquel Angel - Tel. 680 239 423       
www.vinealpallars.com - viujussa@gmail.com - segueix-nos:        viu.jussa

BOUMORT
Coll de la Creu - Serra de Travessa - Coll de la Creu

Aquesta Reserva Nacional de Caça, de grans dimensions ens ofereix una varietat 
de recorreguts molt àmplia, a sumar les diferents vessants i punts d'entrada a 

aquest. Ens altres itineraris descobrim la cara sud, l'interior i en aquesta la part 
nord, entrant per Hortoneda, seguirem en vehicle una pista forestal en bones 

condicions. Aparcarem al Coll de la Creu. Des d’aquí ascensió per una barrancada 
a la serra de Travessa, vegetació més continental. Passarem per l'ermita de Sant 

Cristobal. De Baixada per la vessant sud-oest, canviarem el verd per un 
groc-marró. Bones vistes i possibilitat de veure fauna en estat salvatge.



EL DOLMEN DE LA CASA ENCANTADA
Corroncui - Cadolla - Dolmen - Corroncui

NOVA RUTA PANORÀMICA complementada amb aspectes arqueològics, 
arquitectònics i ramaderia. 

Ruta circular que iniciem al poble de Corroncui situat a 1200mts d'alçada. Seguint 
un antic camí baixem cap a Pinyana i Cadolla dos pobles sense població estable. 

Després de l’escalfament, toca la pujada, per un bosc dens de vessant 
mediterrània, amb alzinars, fins arribar a una sèrie de prats on trobarem el valuós 

Dolmen de la Casa Encantada, amb bon estat de conservació. Des d'aquí ens 
enfilarem a la serra de Comillini que resseguirem fins al punt d'inici. Des d’aquí 
dominem part de la Ribagorça i els Pallars. Possibilitat de visitar la formatgeria. 

Horari: 09:15 
Lloc: Corroncui
Durada: 5:00 hores                        
Desnivell: 400 m.         
Distància: 11 km.          

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

20 d’abril
11 d’agost
21 d’agost

CALENDARI 

DADES CONTACTE: Miquel Angel - Tel. 680 239 423       
www.vinealpallars.com - viujussa@gmail.com - segueix-nos:        viu.jussa



MONTSOR PASSEJADA D’HIVERN
La Pobla de Segur - Montsor - La Pobla de Segur 

No busqueu l’ombra, ruta exigent per un recorregut que ens dóna una idea de la 
bellesa de la Conca de Dalt. Sortim de la Residencia Mare de Deu de Ribera. 
D'aquí pujada fins a Montsor, el desnivell de 700m es va fent per camí i per 
corriols. Cada metre aconseguit es dibuixa una nova visió del llac, de Boumort. 
Ens caldrà grimpar unes franges de roca conglomerada en la Cresta de Gelat on 
se’ns obre la visió de la Vall Fosca. Un flanqueig i ja estem a Montsor, un poble de 
tons càlids, situat estratègicament però abandonat fa anys. Vegetació mediterrània 
romaní, boix, sabines, l'aigua hi és escassa. La baixada ens regalarà les vistes al 
Barranc de Sant Pere o la serra de Peracalç i la zona de Boumort.  

Horari: 09:30
Lloc: Residencia gent gran.
Durada: 4:30 hores                       
Desnivell: 700 m.           
Distància: 13 km. 
       

DADES SORTIDA
Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC
25 d’octubre
15 de novembre

CALENDARI 

DADES CONTACTE: Miquel Angel - Tel. 680 239 423       
www.vinealpallars.com - viujussa@gmail.com - segueix-nos:        viu.jussa



Ruta senzilla per terreny hivernal. Us agrada la muntanya, sou esportistes o 

caminadors, no ho dubteu a l'hivern també es pot sortir de casa. Les experiències, 

les imatges, les sensacions són molt diferents. Durant el recorregut s'impartirà 

tècnica de progressió i coneixements de nivologia. Sempre es buscaran zones 

segures i amb la neu suficient, es per això que no s’identifica un lloc de trobada. 

Albirar i seguir la fauna és més fàcil pel blanc de la neu i les petjades que deixen 

les bèsties sobre aquesta.

RAQUETEJANT PEL JUSSÀ
Sense concretar

Horari: 09:00

Lloc: A concretar

Durada:  04:00         

Desnivell: 250 m.           

Distància: 9 km.

No s'inclou lloguer material 

DADES SORTIDA

Roba confortable d'hivern.

Calçat de muntanya.

Protecció solar, gorra i ulleres.

Jaqueta i pantalons impermeables. 

Guants i buff.

Roba de recanvi.

Líquid i un pessic de menjar.

MATERIAL BÀSIC

7 de desembre

4 de gener

CALENDARI 

DADES CONTACTE: Miquel Angel - Tel. 680 239 423       

www.vinealpallars.com - viujussa@gmail.com - segueix-nos:        viu.jussaNo recomanat per menors de 9 anys



UNA VALL PER DESCOBRIR, MANYANET
Poble de Manyanet - Cometa Estanys - Poble de Manyanet

No us deixeu influenciar per la duresa de la ruta, la recompensa s'ho val. Sortirem 
del poble de Manyanet seguint una pista forestal que ens portarà per prats alpins, 
a excepció d'un bosc molt divers amb roures, trèmols, cirerers i oms. Espanten els 
cims que tenim per damunt, com la pica de Cervi de 2.753m. o el pic de Llena de 
2.686 m.  Arribarem a la Coma dels Estanyets des d'on iniciarem la ruta circular  
gaudint a cada moment d'aquest entorn verge amb els tres estanys, les vistes del 
Jussà i la companyia dels cavalls.  Amb 4x4 es pot escurçar en 6 km la ruta, 
convertint-la en una de nivell mitjà.

Horari:  08:00
Lloc:  Manyanet poble.
Durada: 6:30 hores                       
Desnivell: 1040 m.            
Distància: 18 km. 
       

DADES SORTIDA
Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC
26 de juliol
13 d’agost

CALENDARI 

DADES CONTACTE: Miquel Angel - Tel. 680 239 423       
www.vinealpallars.com - viujussa@gmail.com - segueix-nos:        viu.jussa



Horari: 07:50.
Lloc: Telefèric Sallente.
Durada: 6:30 hores                    
Desnivell: 1050 m.              
Distància: 17 km.
Compra tiquet telefèric a 
l'allotjament.        

DADES SORTIDA

Roba confortable.
Pantalons llargs.
Calçat esportiu o de muntanya.
Protecció solar i gorra.
Jaqueta impermeable 
Útils binocles i pal telescòpic
Líquid i un pessic de menjar

MATERIAL BÀSIC

23 d’agost
CALENDARI 

DADES CONTACTE: Miquel Angel - Tel. 680 239 423       
www.vinealpallars.com - viujussa@gmail.com - segueix-nos:        viu.jussa

ASCENSIÓ AL MONTSENT I MONTORROIO
Estany Gento – Montorroio – Montsent - Sallente

Després de guanyar un bon desnivell amb el telefèric, ara ens toca pujar a peu per un 
terreny pedregós però gratificant, com més alçada guanyem més s'amplia la nostra vista i 

sorpresa. Per començar farem l'ascensió al Montorroio de 2.862m., descendirem al coll 
d'Entremonts i culminarem el pic de Montsent de 2.884m. Descendirem fins al Triador i 

retornarem pel carrilet fins a l’encreuament que ens durà a Sallente.  Cal destacar el 
paisatge granític, les vistes panoràmiques de dues comarques, sobretot dels estanys del 

Parc Nacional. Una ruta dura però un espectacle gratificant.


