
monestir de Sant Pere de les Maleses

El pas natural entre el Pallars Jussà i el Sobirà és el congost de Collegats,

una estreta escletxa oberta entre altes parets de roca per on la Noguera

Pallaresa troba camí cap al sud. El congost té una longitud d’uns 5 km

i des del riu al capdamunt de les parets de roca hi ha més de 500 metres

de desnivell. Fins al segle XVII, quan es va construir el primer camí

que el travessava, Collegats va ser una infranquejable barrera que

obligava a fer grans voltes a qui volgués anar d’un Pallars a l’altre.

L’impressionant paisatge del congost està caracteritzat pels penya-

segats de conglomerats de tons vermellosos i els profunds barrancs

que desemboquen a la Noguera Pallaresa, mentre que el seu símbol

per excel·lència és l’Argenteria, una surgència d’aigua a la paret de

roca que ha format travertins de formes particulars que van inspirar

tant el poeta Maragall com a l’arquitecte Gaudí. Aquest espai natural

està protegit com a Reserva Natural Parcial des de 1987 per la

importància com a hàbitat per la llúdriga i espècies d’aus com el pela-

roques i el trencalòs. Tot i això l’au que més probablement es pot

observar és el voltor, que nia a les abundants esquerdes i coves dels

grans penya-segats.

Encabit en l’interior d’una bauma en una zona de difícil accés del

congost, el monestir de Sant Pere està documentat des de l’any 868 i

la seva activitat s’allargà fins al segle XVII, primer com a monestir

independent i després com a prioritat depenent del monestir de Gerri

de la Sal. Posteriorment i fins al XIX sembla que va quedar reduït a

un santuari d’important devoció que poc a poc va abandonar-se pel

seu mal estat de conservació. A principis del segle XX el monestir

presentava ja un estat de ruïna i actualment tan sols queden en peu

l’absis de l’església i algun mur. ITINERARI A PEUnivell 2
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OFICINES D’INFORMACIÓ
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

LA POBLA DE SEGUR
Tel.: 973 68 02 57
a/e: turisme@pobladesegur.org
www.pobladesegur.org

TREMP
Tel.: 973 65 34 70
a/e: mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net

ISONA
Tel.: 973 66 50 62
a/e: museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Informeu-vos de les previsions meteorològiques abans de sortir.
El temps de recorregut dels itineraris és aproximat i no inclou les possibles parades.
Porteu sempre un calçat adequat per caminar per la muntanya.
És recomanable que aneu proveïts de crema solar, ulleres de sol,  barret i impermeable.
També convé que dugueu aigua i alguna cosa per menjar.
Si no coneixeu la zona on esteu, seguiu els camins senyalitzats.
Gaudiu de la natura i respecteu-la. No molesteu els animals i no malmeteu plantes,
bolets ni minerals.
No llenceu deixalles de cap tipus, dipositeu-les als contenidors adequats a la
vostra tornada.
És absolutament prohibit fer foc.
Recordeu que per a qualsevol incidència el telèfon d’emergència és el 112.

CONSELLS I RECOMANACIONS

Camins del Jussà és un projecte de recuperació dels antics camins de ferradura i
altres camins històrics i tradicionals de la comarca del Pallars Jussà. Alguns camins que
estaven a punt de perdre’s s’han reobert i, en general, s’han dut a terme treballs de
conservació, s’ha instal·lat senyalització a les cruïlles i s’ha balisat el recorregut amb
marques grogues. El resultat és una sèrie d’itineraris a través dels quals es poden
descobrir els millors racons d’aquesta comarca pirinenca.

NIVELL D’EXIGÈNCIA DE LES CAMINADES

Passejades curtes, amb poc desnivell i sense dificultats.

Caminades de distància i desnivell moderats que no superen els 14 km
de llargada ni els 500 m de desnivell.

Excursions més exigents o bé perquè són més llargues o amb major
desnivell o amb alguna dificultat concreta.nivell 3
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CaMINS DeL JuSSa

ITINERARIS EN 4x4ITINERARIS A PEU
La vall de Filià des d’Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri per la Coma
La serra de Camporan i Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols i Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec d’Ares

El carrilet de l’Estany Gento
El coll d’Oli
El castell de Sant Gervàs
El congost de Mont-rebei
El monestir de Sant Pere de les Maleses
El castell de Llordà
El pont de Bóixols
El castell de Mur
El barranc del Bosc
Els llacs de Manyanet
El camí de Rus
El camí vell de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboració...
El camí vell de Santa Engràcia
Vorejant l’embassament de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a les vinyes de Sant Miquel
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TIR DE SANT PERE DE LES MALESES



rocs de Queralt

Inici de l’itinerari. Carretera C-13, àrea de descans de la font de la

Figuereta (540 m) Des de la font de la Figuereta cal creuar la carretera C-

13 i agafar la pista asfaltada de Gramuntill, al començament de la qual es

troba la senyal d’inici d’itinerari. Poc després d’haver començat, la pista

deixa d’estar asfaltada.

1 km - 15 min - Inici del camí de Sant Pere (600 m) A la dreta de la pista

una senyal de direcció indica el camí que cal agafar per anar a Sant Pere

de les Maleses. Es tracta d’un corriol per on antigament es feia baixar fusta

que s’enfila cap al penya-segat, passant per sota una línia d’alta tensió. El

corriol és força dret fins arribar a la primera feixa de roca on es troba el

camí del monestir provinent de Gramuntill.

1,6 km - 25 min - Camí de Gramuntill a Sant Pere (700 m) Ja situats

al capdamunt de la feixa de roca es gira a la dreta en un angle de 90 graus

agafant un ample replà entre dues parets de roca. A partir d’aquí el camí

va paral·lel a la gran paret del congost de Collegats buscant l’entrada del

barranc de Sant Pere.

1,8 km - 28 min - Barranc Es creua un barranc entre un bosc de pins i es

segueix pel mateix camí, primer en lleu pujada i, un cop passat un serrat,

en baixada, però sempre paral·lel a la paret de roca. Quan el camí comença

a endinsar-se al barranc de Sant Pere es troba una cruïlla senyalitzada.

3,1 km - 50 min - Cruïlla senyalitzada (640 m) Per anar al monestir cal

continuar cap endins del barranc, seguint la mateixa direcció que es portava.

El camí segueix planejant fins arribar a un punt on es pot creuar el barranc.

3,5 km - 57 min - Barranc de Sant Pere Es creua el barranc i, un cop

a l’altre marge, el camí gira cap a la dreta, riu avall, per acostar-se a una

bauma, sota la qual hi ha les runes del monestir de Sant Pere de les Maleses.

3,6 km - 1 h - Monestir de Sant Pere de les Maleses (620 m) Per

continuar l’itinerari cal desfer camí fins a la cruïlla senyalitzada que

s’ha passat de llarg.

4,1 km - 1 h 10 min - Cruïlla senyalitzada De nou a la cruïlla, ara cal

anar cap a l’esquerra (direcció N) per baixar directament cap al barranc

i creuar el riu.

4,2 km - 1 h 12 min - Barranc de Sant Pere Es creua el riu i es guanya

alçada per l’altre marge, alhora que es comença a tirar cap a la sortida

del barranc (direcció SE). Aviat s’arriba a un serrat des del qual es veu

la Noguera Pallaresa, a la dreta de la marxa, i on el camí torna a canviar

de direcció, ara per anar cap al nord. Es passa sota una línia elèctrica i

tot seguit es fa una ziga-zaga per guanyar alçada i arribar a la cova de

la Serpent, indicada amb una senyal.

5,5 km - 1 h 30 min - Cova de la Serpent (680 m) Passada la cova el

camí s’enfila de nou fent un seguit de marrades que porten directament

cap al peu de la paret de roca. Just sota el penya-segat el camí gira a la

dreta cap a una torre d’alta tensió des de la qual es veu perfectament el

barranc de l’Infern. Poc després el camí comença un ràpid descens per

arribar a la carretera.

6,7 km - 1 h 45 min - Carretera (550 m) Per tornar a la font de la Figuereta

cal creuar la carretera i caminar entre la carretera i el riu, cap a la dreta,

fins al túnel, a l’entrada del qual s’agafa l’antiga carretera ara convertida

en un pas de vianants. Després de passar de llarg els barrancs de l’Infern

i Llabró, l’antiga carretera torna a sortir a la C-13, on cal caminar per

l’andana els darrers 200 metres per arribar a la font de la Figuereta.

9 km - 2 h 15 min - Font de la Figuereta Final de l’itinerari.

nivell 2 CaMINS DeL JuSSa:

Aquesta caminada fins a Sant Pere de les Maleses amaga  sorpreses

agradables a cada raconada. Al paisatge espectacular i d’una bellesa

excepcional dels penya-segats de Collegats s’afegeixen la singularitat

i llarga història del monestir i importants valors naturals al transcórrer

per l’hàbitat del trencalòs, el pela-roques, el voltor i la llúdriga.

EL MONESTIR DE SANT PERE DE LES MALESES

Punt d’inici: Font de la Figuereta
Punt final: Font de la Figuereta
Recorregut: Font de la Figuereta
- Sant Pere de les Maleses - Cova
de la Serpent - Carretera C-13 -
Font de la Figuereta
Distància: 9 km
Desnivell: 250 m
Durada 2 h 15 min
Dificultat: Nivell 2
Accés en vehicle: A la carretera
C-13, entre la Pobla de Segur i
Gerri de la Sal, cal aturar-se a
l’àrea de descans de la font de
la Figuereta, situada abans
d’entrar al congost de Collegats.

FITXA TÈCNICA

Base cartogràfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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