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 per fer a peu a través dels quals
es poden descobrir els millors racons d’aquesta comarca pirinenca.

ITINERARIS A PEU
El carrilet de l’Estany Gento
El coll d’Oli
El castell de Sant Gervàs
El congost de Mont-rebei
Els llacs de Manyanet
El monestir de Sant Pere de les Maleses
El castell de Llordà
El pont de Bóixols
El castell de Mur
El barranc del Bosc
El camí de Rus
El camí vell de Montsor
El roc de Pessonada
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En elaboració...
El camí vell de Santa Engracia
Vorejant l’embassament de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a les vinyes de Sant Miquel

NIVELL D’EXIGÈNCIA DE LES CAMINADES
nivell 1

Passejades curtes, amb poc desnivell i sense dificultats.

nivell 2

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

nivell 3

Excursions més exigents o bé perquè són més llargues o amb major
desnivell o amb alguna dificultat concreta.
el Carrilet

CONSELLS I RECOMANACIONS

CaMINS DeL JuSSa

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.

OFICINES D’INFORMACIÓ
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

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

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

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

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSÀ
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el carrilet de l’estany Gento

ITINERARIS EN 4x4
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
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ITINERARI A PEU

FITXA TÈCNICA

el Carrilet

nivell 1

CaMINS DeL JuSSa: el carrilet de l’estany Gento

bona colla d’homes del país,
Que lluny queda l’any 1911, quan una
obrien un camí a 2.100 metres
barrejats amb gent vinguda d’arreu,
truir la central hidroelèctrica
d’alçada per a un petit tren per cons
devia ser picar a mà la pedra
de Capdella. Quina feina més dura
I que poca d’aquella gent podia
del Montsent per fer-hi els túnels.
del Gento, es convertiria en
pensar-se que la seva feina, el Carrilet
les passejades al segle XXI.
un camí per fer-hi plaents i agradab
despertarà aquests i altres
De ben segur que aquest itinerari
l’indret on s’havia fet una feina
comentaris, ja que poques vegades
et on es pot fruir tant del fet de
tan dura s’ha convertit en un indr
ginació als vagons del Carrilet
passejar. Deixeu pujar la vostra ima
nífiques vistes panoràmiques
i gaudiu per una estona de les mag
l d’Aigüestortes i Estany de
sobre la Vall Fosca i el Parc Naciona
Sant Maurici.

descripcio de l’itinerari

ilet de l’Estany Gento, cada una amb
Hi ha tres maneres d’arribar al Carr
un mitjà de transport diferent:
fulletó, és fer-ho amb el telefèric
• La primera, i recomanada en aquest
l’Estany Gento, on comença
amb
nte
que uneix l’embassament de Salle
els mesos de juliol i setembre.
el Carrilet. Aquest servei funciona entre
cle tot terreny des d’Espui fins al
• La segona manera és pujar amb vehi
(aprox. 30 min), on es troba l’altre
coll de Triador i la cambra d’aigües
ica fer l’itinerari en sentit invers
extrem del Carrilet. Aquesta opció impl
de com està descrit en aquest fulletó.

la canal de Pigolo, però aleshores
• La tercera manera és fer-ho a peu per
erteix en una excursió d’unes
la caminada deixa de ser fàcil i es conv
lo comença a la presa de Sallente,
4 hores. El camí de la canal de Pigo
del peu del telefèric. En tots dos
o bé des de sobre la paret o bé des
el desnivell fent ziga-zagues fins
casos s’arriba al senderó que supera
trobar el Carrilet (aprox. 45 min).

Punt d’inici: Estany Gento
Punt final: cambra d’aigües
Recorregut: Estany Gento –
Carrilet – cambra d’aigües de la
central hidroelèctrica de Capdella
(La tornada al punt d’inici es fa
pel mateix camí)
Distància: 5 km (només anada)
Desnivell: 6 m (només anada)
Durada: 1 h 45 min (només anada)
Dificultat: Nivell 1
Altres possibilitats per allargar
o escurçar la caminada:
-Canal de Pigolo: permet pujar o
baixar des del Carrilet a
l’embassament de Sallente.
-Pista d’Espui: permet pujar o
baixar des de la cambra d’aigües
a Espui.
Des de l’Estany Gento es poden
fer moltes excursions cap als
estanys de la capçalera de la vall.
Pregunteu al punt d’informació
del Parc Nacional situat al costat
del restaurant de l’Estany Gento.
Accés amb vehicle: Seguir la
carretera L-503 des de Senterada
direcció a Capdella. Arribats a
Capdella, la mateixa carretera
segueix fins a l’embassament de
Sallente.
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(2.142 m) Des del punt on arriba el
Inici de l’itinerari. Estany Gento
cap a la paret de la presa, on es
telefèric a l’Estany Gento cal dirigir-se
al costat de la via del Carrilet.
troba el senyal d’inici de l’itinerari,
(2.146 m) A partir d’aquí l’itinerari
0,3 km - 10 min - Inici del Carrilet
ues vies i travesses del Carrrilet, que
és tan fàcil com anar seguint les antig
pèrdua. En el primer tram es travessen
porten fins a la cambra d’aigües sense
uè no hi ha il·luminació interior. Al
4 túnels, on cal anar amb compte perq
de Pigolo.
cap de mitja hora s’arriba a la canal
(2.144 m) A la dreta de la marxa
lo
1,8 km - 30 min - Canal de Pigo
lo, que és la variant de l’itinerari per
(direcció W) s’obre la canal de Pigo
bassament de Sallente. En el mateix
pujar o baixar caminant fins a l’em
la via.
punt hi ha una font. Es continua per
Es travessen dos túnels més. Es
m)
3
(2.14
el
Tún
2,3 km - 40 min
continua per la via.
de la central hidroelèctrica de
5 km - 1h 30 min - Cambra d’aigües
acaba el Carrilet. A partir d’aquí
ües
Capdella (2.136 m) A la cambra d’aig
fins a l’Estany Gento i baixar amb el
hi ha tres possibilitats: tornar enrere
canal de Pigolo o baixar per la pista
telefèric, tornar enrere i baixar per la
a Espui passant pel coll de Triador.
que va des de la cambra d’aigües fins
L-503
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