
el pont de Bóixols

Situat en un del passos naturals entre les comarques del Pallars Jussà i

l’Alt Urgell, el poble de Bóixols està en una zona de difícil accés. Les

serres de Carreu, al nord; Setcomelles, a l’est, i  Carrànima, a l’oest,

tanquen el poble en una petita depressió que té la sortida natural cap al

sud, seguint el riu Pujals (anomenat més avall riu Rialb). Però no per

natural és una sortida fàcil, l’estret de Bóixols, primer, i l’accidentat barranc

del riu Rialb, després, fan que només hi passi l’aigua, i amb dificultats.

Una bona manera d’apreciar aquesta situació laberíntica és enfilar-se a

l’ermita de Carrànima, un excel·lent mirador sobre la zona. Situada al

capdamunt de la serra del mateix nom, s’hi accedeix des de la pista que

va des de Bóixols a Abella de la Conca.

Bóixols és un poble de llarga història que apareix documentat des del segle

X, tal com mostren les restes del seu castell i l’església d’origen romànic

de Sant Vicenç. Avui el poble acull famílies que viuen bàsicament del

camp i els ramats i, darrerament, el seu aïllament i tranquil·litat han atret

noves famílies que s’hi han instal·lat.

Com a bona part del Pallars Jussà, al cel de Bóixols no és difícil veure volar

a grans alçades el voltor, sol o en grans estols, sempre fitant el terra a la recerca

d’algun animal mort. La llarga tradició de la ramaderia extensiva d’ovelles

d’aquestes terres ha fet que històricament hi trobés sovint menjar, tot i que

actualment comença a escassejar. A més, les parets de la serra de Carreu

orientades a sud són un excel·lent indret perquè el voltor hi faci el niu.

Amb molta més sort i paciència també és possible veure el trencalòs, una

de les espècies protegides dels Pirineus,  i en època de bon temps, l’aufrany.

Pel que fa a la vegetació es tracta d’una zona d’alzinars i rouredes amb

la presència de pinars de pi roig en les obagues. El boix, la savina i la

boixerola predominen al sotabosc, tot i que el més conegut de la zona és

la presència de bolets a la tardor. 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

nivell 2
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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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Bóixols

Inici de l’itinerari. Bóixols (1.150 m) L’itinerari comença a peu de la

carretera que dóna accés a Bóixols, al costat de l’església. Es comença a

caminar pel carrer que neix darrere l’absis de l’església i tira cap avall.

Abans d’arribar al final de poble un carrer cap a la dreta que surt del nucli

dóna accés al camí vell del pont de Bóixols. El camí baixa entre murets

de pedra seca i voltat de prats fins arribar a un barranquet.

0,4 km - 5 min - Barranc (1.100 m) Al creuar el barranc el camí canvia

de direcció cap a l’esquerra (direcció sud) per guanyar alçada i sortir

del barranquet travessant una zona de boixos. Al cap de poc s’arriba a

un collet just al costat de la carretera.

0,9 Km - 15 min - Carretera (1.150 m) Per continuar l’itinerari no cal

anar fins a la carretera ja que just abans d’arribar-hi el camí gira cap a

l’esquerra (direcció E) per començar el descens cap al barranc de

Bóixols, al fons del qual hi ha el pont. La baixada al barranc es realitza

per un tram de camí que conserva en força bon estat l’empedrat i els

murs que el delimiten, i van fent marrades per superar el desnivell de

manera més suau.

1,6 km - 30 min - Pont de Bóixols (1.030 m) El pont de Bóixols

travessa el riu Pujals pel punt més estret del barranc, sota unes vertiginoses

penyes, les roques de Bóixols. Sota el pont, el riu fa una petita cascada

i un bonic gorg. El paratge és prou interessant com per passar-hi una

bona estona, tant per l’espectacularitat del paisatge com per la fascinació

que desperta veure l’estructura del fràgil pont (avui reconstruït amb

argamassa) sota les penyes.

Des del pont, el més recomanable és tornar a Bóixols pel mateix camí.

Però per a aquells que vulguin tornar per un camí diferent, es pot

continuar pel camí que creua el pont i seguir avall fins arribar a una

pista que cal agafar a la dreta. La pista creua de nou el riu i s’enfila fent

ziga-zagues fins al capdamunt de les roques de Bóixols on troba la

carretera asfaltada. Aquí es gira de nou a la dreta i es camina per l’asfalt

fins arribar a Bóixols. Per fer aquesta segona opció es pot trigar entre

45 minuts i 1 hora.

nivell 2 CaMINS DeL JuSSa:

La impressionant geologia de la comarca del Pallars Jussà ha

modelat racons de gran bellesa i espectacularitat on les vertiginoses

parets de pedra calcària o bé formen privilegiats miradors naturals

o bé congostos estrets i imponents. A Bóixols, situat en una zona

laberíntica de serres i barrancs, hi ha un d’aquests capricis geològics:

el forat i les roques de Bóixols. Es tracta d’un estret de tot just una

vintena de metres d’amplada que permet el pas del riu Pujals entre

parets que fan més d’un centenar de metres d’alçada. Si el paratge

és en si espectacular i impressionant, el fràgil arc d’un pont que

travessa l’estret sobre un petit salt d’aigua encara el fa més fascinant.

El pont de Bóixols, d’origen medieval i avui reconstruït i reforçat

amb morter, era una peça clau en l’antic accés al poble de Bóixols.

Quina devia ser la impressió a l’arribar al poble per primer cop

a través d’aquest pont! Avui, del camí de bast que el travessava en

queden prou trams en bon estat com per dir que aquí hi ha un

fantàstic exemple de l’arquitectura civil tradicional que va crear

tota la xarxa de camins rals i de bast de Catalunya, massa sovint

perduda entre bardisses i esllavissades.

EL PONT DE BOIXOLS

Punt d’inici: Bóixols
Punt final: Pont de Bóixols
Recorregut: Bóixols - Pont de
Bóixols
Distància: 1,6 km (només anada)
Desnivell: 130 m (només anada)
Durada: 30 min (només anada)
Dificultat: Nivell 1
Altres possibilitats per allargar
o escurçar la caminada: Es
pot tornar a Bóixols per un altre
camí, tot i que cal fer un tram de
carretera. Aquest itinerari es pot
combinar amb l’itinerari per
vehicle tot terreny “La Posa, Siall,
Bóixols i Abella de la Conca”
publicat en un altre fulletó
d’aquesta col·lecció.
Accés amb vehicle: Des del
centre d’Isona cal agafar la
carretera L-511 cap a Bóixols i
Coll de Nargó. A l’arribar a Bóixols
es pot deixar el vehicle al costat
de l’església.

FITXA TÈCNICA

Base cartogràfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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l’itinerari
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itinerari direcció
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Senterada

la Pobla de Segur

Isona

direcció
el Pont de Suert

direcció
Sort

direcció
Artesa de Segre / Barcelona

direcció
Balaguer / Lleida

direcció
el Pont de Montanyana

ruta del pont
de Bóixols

Bóixols

Abella de la Conca


