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IntroduccióIntroducció

Cavalcar carenes sota l’embat del vent, saltar un coll nevat amb 
la bici a l’esquena, esmunyir-se corriol avall serpentejant entre arbres 
centenaris, escoltar el silenci inquietant de pobles abandonats (antany 
plens de vida), explorar senders desconeguts, ésser bufetejat per una 
virulenta tempesta d’estiu o perdre’s per un bosc encantat enmig de la 
boira són instants que ens fan bategar el cor amb més força, respirar 
amb més intensitat, sentir-nos més vius que mai i alhora insignificants 
davant la immensitat de les muntanyes. Som un alè dins l’acció mil·le-
nària que ha modelat el decorat i això ens recorda que aquí només hi 
estem de pas i, si ens descuidem, veurem passar la vida com a simples 
espectadors, enduts pel ritme frenètic que ens imposa l’actual mode 
de vida i, probablement, tan ocupats en aquesta fal·lera obsessiva de 
produir i consumir que no ens adonarem que el temps se’ns escola 
entre els dits i aviat haurem d’anar a sopar amb sant Pere sense haver-
nos donat una oportunitat d’aprofundir en el perquè de tot plegat. El 
model social actual, lluny d’encoratjar-nos a furgar en aquesta direc-
ció, ens manté atrapats en un engranatge difícil d’escapar en què els 
pocs moments d’oci que ens ofereix són inundats per mil i una ofertes 
d’entreteniment superficial. Sota aquests condicionants (per no dir-ne 
cadenes) és difícil viure la vida intensament, assaborint els bons mo-
ments, fent allò que ens agrada i ens omple. Hi ha una encertada dita 
popular que il·lustra bé aquest sentiment: “La vida no es mesura per 
les vegades que respires, sinó pels moments que et deixen sense alè.”

Quan Mahoma (i no vull abusar dels préstecs literaris però algun 
avantatge ha de tenir el fet d’haver nascut més tard!) va dir “No em 
diguis com n’ets de vell, o que ben educat que estàs, digues-me quant 
has viatjat i et diré tot el que saps”, de segur que es referia també al 
viatge interior que inclou tot viatge físic; no es tracta d’anar com més 
lluny millor, sinó de fer-ho amb els ulls ben oberts i amb l’ànima com 
una esponja, capaç d’absorbir tots aquells detalls que la curiositat ens 
permet d’apreciar. I es pot viatjar per terres exòtiques de regions llu-
nyanes, però també per mil indrets fascinants del nostre petit país i, 
fins i tot, pels suburbis de la nostra ciutat. El viatge, en totes les formes 
i dimensions, pot ser molt enriquidor; depèn, sobretot, de l’actitud.

Amb aquesta intenció (potser un pèl massa pretensiosa) us propo-
so una sèrie de petits grans viatges per terres pirinenques (i pel vostre 
interior), tot pedalant pels genuïns escenaris de la Ribagorça, on les 
sensacions intenses i alguns moments èpics quedaran, de segur, gra-
vats per sempre en un bocí del vostre cor. Tants indrets per descobrir, 
tantes sensacions per assaborir i només una vida per gastar! És l’hora 
de preparar la motxilla, muntar el cavall de ferro i sortir a explorar! 
Només depèn de vosaltres. Sort i bones pedalades! I no oblideu que: 
“L’aventura és l’única manera de robar-li temps a la mort.” A. Bierce.
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QuATRE ApunTs sOBRE L’ALTA RIBAGORÇA

Malgrat que suposo que l’interès del lector d’aquesta guia va enfo-
cat sobretot a la descripció dels itineraris, crec que és molt enriquidor 
informar-se prèviament sobre diferents aspectes de la comarca que 
ajudaran a situar-s’hi i a comprendre més l’entorn físic i humà per on 
transcorren les rutes i a absorbir-ne aspectes i detalls que, d’altra ma-
nera, ens podrien passar desapercebuts i que, pedalant amb els ulls ben 
oberts i amb la curiositat d’un infant, ens faran assaborir les excursions 
amb tots els seus matisos. Amb aquest propòsit faré una breu intro-
ducció a la comarca amb les seves principals característiques.

L’Alta Ribagorça és una de les tres noves comarques, juntament 
amb el Pla de l’Estany i el Pla d’Urgell, creades l’any 1988 per l’Llei 
5/1988 de 28 de març, amb la qual cosa quedava separada del Pallars 
Jussà, on pertanyia des de l’ordenació territorial del 1936. D’aquesta 
manera es responia a la demanda dels seus habitants, de veure’s reco-
neguda la personalitat pròpia d’aquesta regió històrica, que es remunta 
ja a l’edat mitjana amb l’existència del comtat de la Ribagorça, fron-
terer entre Catalunya i Aragó i que visqué el seu període d’esplen-
dor durant els segles XII i XIII; posteriorment quedà aïllat entre les 
muntanyes i conservà així els seus costums i trets identitaris. En la 
divisió provincial del 1833 s’optà per la salomònica decisió de repartir 
la Ribagorça seguint el curs del riu Noguera Ribagorçana, de manera 
que les terres occidentals foren per a Osca i les orientals per a Lleida; 
se separà políticament un territori amb una mateixa llengua i cultura. 

Geogràficament és una comarca d’alta muntanya modelada pels 
dos rius principals que la vertebren de nord a sud, el Noguera Riba-
gorçana i el Noguera de Tor, que conformen les valls de Barravés i 
de Boí, respectivament, i a les capçaleres dels quals trobem altíssims 
cims del Pirineu axial. De fet, aquests cims culminants del Pirineu són 
el que marquen la frontera nord de l’Alta Ribagorça i la separen de 
la Vall d’Aran, ja a la cara nord d’aquesta serralada, i d’entre els que 
podríem destacar el Besiberri Nord (3.015 m), la punta Harlé (2.882 
m), el Montardo (2.833 m) i el Gran Tuc de Colomers (2.933 m). A 
partir d’aquí comença la frontera est de la comarca, que divideix el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en els sectors 
occidental (Alta Ribagorça) i oriental (Pallars Sobirà), seguint la línia 
imaginària entre l’esmentat Gran Tuc de Colomers i la collada dels 
Gavatxos, al costat del pic de Subenuix (2.949 m). A continuació, en-
cara a la frontera est de la comarca, aquesta coincideix amb el límit del 
Parc Nacional passant pel pic de Dellui (2.800 m), el pic de Mariolo 
(2.856 m), el pic de Morrano (2.812 m), el pic de les Mussoles (2.876 
m) i el pic Gran del Pessó (2.893 m), on el límit de comarca deixa de 
seguir el contorn del Parc i segueix direcció sud per la divisòria d’ai-
gües de la Vall de Boí i la Vall Fosca, a través del tossal de les Raspes 
Roies (2.783 m) i la pica de Cervi. Encara en la frontera est de la 
comarca, aquesta segueix cap al sud d’una manera no tan definida, i 
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ja perd altitud, tot passant pel petit poble d’Erta, el tossal del Codó 
(1.754 m) i creuant l’N-260 (eix pirenaic) pel costat de la població del 
Xerallo i seguint fins a la serra de Camporan. 

A partir d’aquí tindríem el límit sud de la comarca, que coincideix 
clarament amb la barrera natural de la prepirinenca serra de Sant Ger-
vàs, fins a arribar al pantà d’Escales.

Ara només ens faltaria definir els límits occidentals de la comar-
ca de l’Alta Ribagorça, que serveixen també per separar Catalunya i 
Aragó, els quals són força obvis, ja que segueixen d’una manera força 
aproximada el curs del riu Noguera Ribagorçana, des del pantà d’Es-
cales fins gairebé a la boca sud del túnel de Vielha.

Una vegada definits els àmbits geogràfics, resulta evident que es-
tem parlant d’una comarca d’alta muntanya que s’estén des del mateix 
eix axial del Pirineu fins a la serra prepirinenca de Sant Gervàs, amb 
tota la progressiva variació paisatgística que això comporta. De totes 
maneres, la zona de paisatge més típicament prepirinenc queda res-
tringida a una petita part del límit meridional de la comarca, apro-
ximadament de l’N-260 cap al sud, essent la resta de la comarca, és a 
dir la gran majoria, territori d’alta muntanya que ja pertany al Pirineu 
pròpiament dit.

Els nuclis de població, les vies de comunicació i l’estructura gene-
ral de la comarca vénen determinats per l’orografia, marcada bàsica-
ment per les valls del riu Noguera Ribagorçana (vall de Barravés) i del 
Noguera de Tor (Vall de Boí) que vertebren el territori de nord a sud i 
conflueixen poc més amunt del Pont de Suert. Així doncs, la comarca 
consta de tres municipis: el Pont de Suert, Vilaller i la Vall de Boí.

El Pont de Suert està situat a 840 metres d’altitud, és la capital 
de la comarca i compta aproximadament amb 2.000 habitants. El seu 

El bucòlic poble d’Adons
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nom vol dir “pont de pont”, amb la qual cosa es ressalta el seu origen 
estratègic a partir del pont del Noguera Ribagorçana, on conflueixen 
les valls de Barrabés, la de Boí, la de Castanesa i la de Viu. Una mostra 
de la seva importància en el passat és el seu nucli antic, amb boniques 
places porxades, l’església vella i el palau abacial. Cal destacar la con-
trovertida església nova, de l’any 1955, amb un peculiar estil modern 
que la dota de personalitat. 

Remuntant el curs del Noguera Ribagorçana, a uns 980 metres d’al-
titud, trobem Vilaller, el poble amb més habitants de la comarca, després 
de la capital, amb unes 600 persones. Ben bé es mereix una bona passe-
jada, ja que també compta amb un interessant nucli antic on destaquen 
les restes de la muralla amb arcades (datades del segle XI), l’antic pont 
vell de pedra (del segle XVII), la presó més antiga de Lleida (del mateix 
segle) i l’església neoclàssica (del segle XVIII), amb el seu prominent 
campanar octogonal.

El tercer municipi és la Vall de Boí, coneguda internacionalment 
pel seu interès turístic, tant pel patrimoni natural com cultural com 
d’instal·lacions hivernals i termals. El riu Noguera de Tor és el que 
vertebra tota la vall de nord a sud i el que ha modelat aquest abrupte 
territori d’alta muntanya, però no hem d’oblidar un important afluent, 
el riu de Sant Nicolau, eix principal del sector occidental del Parc 
Na cional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, inclòs també en 
aquest extens municipi. La capital de la Vall de Boí és Barruera, que, 
amb uns 200 habitants, no és el nucli més habitat, ja que la superen 
Taüll i Boí, que durant els últims anys han sofert un boom poblacio-
nal i constructiu totalment inimaginable pels seus pobladors fa només 
unes dècades. El motiu d’aquest creixement es deu a la proximitat de 
les pistes d’esquí de Boí-Taüll, la declaració de les seves esglésies ro-
màniques com a Patrimoni de la Humanitat per part de la Unesco, la 
proximitat de l’entrada del Parc Nacional d’Aiguestortes i Estany de 
Sant Maurici amb més afluència de visitants, l’interès alpinístic i ex-
cursionista de tota la vall i el balneari de Caldes de Boí, entre d’altres. 

Tot aquest increïble potencial turístic es troba en la que és una de 
les comarques més petites de Catalunya (426 km2), a més de ser la 
menys poblada (al voltant dels 4.000 habitants). Això ens pot ajudar a 
fer-nos una idea d’aquesta petita joia del Pirineu català més occiden-
tal, que s’estén des dels altíssims cims de la carena axial fins a la serra 
prepirinenca de Sant Gervàs. D’aquests cims, en trobem uns quants 
que superen els 3.000 metres, com ara el Comaloforno (3.033 metres), 
que és el més alt de la comarca, el Besiberri Sud (3.017 m), el Besiberri 
Nord (3.015 m), la punta Alta (3.015 m) o la punta Passet (3.001 m), 
sense oblidar cims tan emblemàtics com el Gran Tuc de Colomers 
(2.933 m) o el pic de Contraix (2.958 m), entre molts d’altres. Tots ells 
són el resultat dels plegaments hercinians i alpins que conformaren 
el Pirineu axial i que posteriorment han estats modelats per diferents 
agents erosionadors, entre els quals destaca, sobretot, les glaciacions 
del quaternari. Dues grans llengües de glaç davallaven dels cims més 
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alts i donaren forma a les valls de Barravés i de Boí. A les seves capça-
leres modelaren espectaculars circs glacials i, al retirar-se les altíssimes 
acumulacions de gel de les cubetes, deixaren l’empremta de nombrosos 
llacs d’origen glacial que avui podem admirar.

Queda prou clar que ens trobem en una comarca d’alta muntanya 
i, per tant, el seu clima és sever, amb forts contrastos tèrmics, i força 
diferenciat també en funció de la zona i alçada en què ens trobem. 
Per damunt dels 1.500 m podríem parlar d’un clima alpí, amb estius 
frescos i temperatures molt baixes a l’hivern, que es perllonga consi-
derablement, amb molts dies seguits d’innivació, sobretot a les zones 
més septentrionals en què les precipitacions estan força repartides du-
rant tot l’any, a diferència del sud de la comarca, prop de la serra de 
Sant Gervàs, on la influència mediterrània provoca estius més secs i 
temperatures més altes. De totes maneres, malgrat no ser-ho tant a 
cotes baixes meridionals, els hiverns són llargs i durs a tota la comarca, 
amb precipitacions en forma de neu força habituals; aquest és un tret 
diferencial molt característic.

La vegetació és molt variable, depenent sobretot de la cota alti-
tudinal i de la insolació, que és molt diferent segons l’orientació del 
terreny, a causa del relleu tan accentuat. A les zones més baixes, fins 
a uns 1.300 metres d’altitud, el roure martinenc és l’arbre que predo-
mina, acompanyat de frondoses boixeres, però a partir d’aquesta cota i 
fins a uns 1.600-1.700 metres trobem principalment grans boscos de 
pi roig, indrets molt apreciats pels boletaires de la zona. A les zones 
menys insolades i per sota dels 1.800 metres hi podem trobar algunes 
fagedes, i ja entre 1.600 i 2.300-2.400 metres les coníferes són les clares 
dominadores, concretament el pi negre i a les zones més obagues l’avet, 
amb presència també de bedolls, que són de ràpid creixement i colonit-
zen els buits deixats per les allaus. Per sobre d’aquestes cotes ja només 
trobem prats alpins. Cal destacar la rica vegetació de ribera que hi ha a 
les fondalades de les valls i barrancs, com ara freixenedes, avellanedes, 
salzedes, pollancres i nogueres, que formen boscos de fulla caduca de 
gran riquesa cromàtica durant la tardor.

A la comarca de l’Alta Ribagorça trobem una gran varietat de fau-
na salvatge que encara pot gaudir d’indrets amb molt poca pressió hu-
mana. Destaca l’isard (amb una població força recuperada), el cabirol 
(més difícil de veure), el voltor (molt nombrós en l’àrea més meridio-
nal, propera a la serra de Sant Gervàs) i altres espècies protegides i 
lògicament força difícils de veure, com ara el trencalòs, l’àliga daurada, 
el gall fer, la perdiu blanca, el mussol pirinenc, la marta, el picot i el 
reintroduït i tan amenaçat ós bru. Més abundants i fàcils d’observar 
són l’esquirol, el senglar o la guineu (aquests últims sobretot a primera 
i última hora del dia). Una menció especial mereix la llúdriga, ja que 
és la protagonista del Centre de Fauna del Pont de Suert, inaugurat el 
1995 i destinat a la conservació, sensibilització i educació ambiental, i 
on s’hi realitzen estudis de recerca, es recuperen individus ferits i es té 
cura de la seva reproducció.
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1. Paisatges de transició pel sud de la comarca
2. terra de ningú: a cavall del Pallars i la ribagorça
3. viatge pel temps: escenaris i poblets ancorats en el passat
4. un tomb pels dominis feudals dels senyors d’erill
5. Per la serra de Ventolà i l’obaga de Montiberri
6. resseguint les empremtes bascoides
7. De la vall de Boí a la de Barravés pel coll de Serreres
8. romànic i alta muntanya per la vall de Boí
9. De Senet a Barruera pel feréstec port de la gelada
10. Camins perduts per les pales de Forcat
11. De la vall de Castanesa a la de Barravés pel coll de Salines
12. Per la ribagorça aragonesa, a ponent de vilaller
13. Per la ribagorça aragonesa, a ponent del Pont de Suert
14. Carenejant la serra de Sis per una cabanera mil·lenària
15. Per la cara nord de la serra de Sant Gervàs
16. vertiginós descens del cim de la Faiada
17. el Camí de l’Aigua

sITuACIó I RELACIó DELs RECORREGuTs
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Aquesta ruta s’inicia i s’acaba a 
Senterada, al Pallars Jussà, però 
transcorre en bona part per l’Al-
ta Ribagorça tot passant per uns 
quants poblets a cavall d’ambdues 
comarques, perduts en el temps, 
abandonats alguns, donant la vol-
ta a la petita vall del riu Cadolla 
i rodejant-ne la capçalera, ben bé 
pel vessant nord de la serra de Sant 
Gervàs. Pedalarem per un paisatge 
de transició entre el Prepirineu i 
el Pirineu, on tan aviat trobarem 
humits racons d’espessa vegetació 
com feréstegues zones semiàrides on 
la roca i els arbustos seran els do-
minadors. Quan passem pel poble 
del Pla de Corroncui, val la pena 
aturar-se a contemplar la bonica 
església de Santa Maria, recons-

truïda amb les pedres de les ruïnes 
de l’antiga església situada al poble 
vell de Corroncui, ara abandonat. 
Encara que gairebé tota la ruta 
transcorre per sobre dels 900 m, 
no és recomanable realitzar-la en 
ple estiu, llevat que se sigui força 
matiner i es faci la pujada Sente-
rada-coll de Berri a primera hora 
del matí, ja que per aquesta zona 
les temperatures són molt altes i les 
principals pujades no estan massa 
protegides del sol. Durant l’hivern 
encara és menys apropiat, ja que 
fàcilment hi pot haver gel o neu i 
les temperatures poden arribar a 
ser molt baixes. Així doncs, l’èpo-
ca més recomanable i que més ens 
farà gaudir de l’excursió és la tar-
dor i la primavera. 

Paisatges de transició 
pel sud de la comarca

Descripció
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Pinyana

Cadolla
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Senterada

·  Distància total: 36 km.
·  Desnivell de pujada: 
 1.000 metres.
·  punt més alt: 1.332 metres.
·  punt més baix: 717 metres.
·  Dificultat física: **.
·  Dificultat tècnica: *.
·  Ciclabilitat: 100%.
·  Època recomanable: 

Primavera i tardor.
·  Aigua: Senterada, Burguet 

(km 5,3), Pla de Corroncui 
(km 21,5) i Naens 

 (km 32,20).
·  Accés: l’itinerari comença 

des de Senterada, que es troba 
situada al km 319 de l’N-260, 
uns 30 km després del Pont 
de Suert i uns 10 abans 
d’arribar a la Pobla de Segur.

0,00 km. 0,00 km. 717 m. Co-
mencem des de la plaça de l’Ajun-
tament de Senterada, a la mateixa 
carretera N-260, sortint del poble 
en direcció al Pont de Suert. ini-

ciem la ruta a l’aparcament de 
l’Ajuntament i agafem la carretera 
uns 100 metres cap a la dreta.
0,11 km. 0,11 km. 717 m. Dei-
xem la carretera principal i n’aga-
fem una altra que puja a la dreta, 
cap a Cérvoles i Burguet.
0,72 km. 0,61 km. 748 m. en 
una corba, deixem una desviació a 
la dreta i seguim a l’esquerra, per 
la principal.
1,28 km. 0,56 km. 787 m. Dei-
xem una altra desviació a la dreta i 
seguim per la principal.
3,88 km. 2,60 km. 954 m. en-
creuament. Nosaltres anem cap 
a l’esquerra, seguint la carretera 
asfaltada fins a Burguet. (Quan 
tornem d’aquesta ruta circular vin-
drem per la dreta, per Naens.) ens 
trobem ja per damunt dels 900 
metres d’alçada i durant tota la 
volta ens hi mantindrem per sobre.
5,18 km. 1,30 km. 1.050 m. 
Burguet. Arribem al petit nucli i 
s’acaba l’asfalt. trobem una font. 

Itinerari
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Novament pedalarem per terres 
frontereres entre l’Alta Ribagor-
ça i el Pallars Jussà, en una ruta 
suau que ens permetrà fer un 
tastet d’aquests rústics paisatges 
i adonar-nos que aquests territo-
ris, allunyats de l’embat turístic, 
també són posseïdors d’un encant 
especial i resulten ideals per fer-
nos gaudir de la bicicleta de mun-
tanya. La solitud d’aquests indrets 
pren un regust fins i tot decadent 
al passar a prop de les restes d’una 
cimentera abandonada fa una 

quarantena d’anys, que va viure 
la seva esplendor durant les dèca-
des dels cinquanta i seixanta del 
segle XX, quan, a causa del nom-
bre de gent que hi treballava, s’hi 
van construir escoles, hospitals, ci-
nemes... Eren altres temps! Comp-
te amb el tram final, ja que el sen-
der, tot i que no és massa llarg, pot 
presentar algunes complicacions. 
Una bona opció per als qui enca-
ra vulguin allargar més la sortida 
és ajuntar-la amb la ruta 3 (i fins 
i tot la 4!).

Terra de ningú: a cavall 
del Pallars i la Ribagorça

Descripció
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ALTA RIBARGORÇA. 17 excursions en BTT

·  Distància total: 19,50 km.
·  Desnivell de pujada: 
 580 metres.
·  punt més alt: 1.500 metres.
·  punt més baix: 970 metres.
·  Ciclabilitat: 99,5%.
·  Dificultat física: *.
·  Dificultat tècnica: **.
·  Època recomanable: 

Primavera, estiu i tardor.

·  Aigua: Al poble de les 
iglésies.

·  Accés: Per arribar al poble 
de les iglésies des del Pont 
de Suert, hem de seguir 
la carretera N-260 en 
direcció a la Pobla de Segur 
i, al cap d’una vintena de 
quilòmetres (al km 327 
de l’N-260), agafem una 

Itinerari

 ➤

N

a Manyanet

N-260
N-260

a la ruta 3

Prat
d’Or

Sentís

Les Iglésies

Buira

Xerallo

a la Pobla de Segur

Perves

Coll de
Perves

al Pont
de Suert
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