


EL GUIA
Isi Juvé és guía de muntanya professional establert a 
Tremp des de fa uns mesos i treballant a temporades 
al Pallars des de fa 14 anys.

Des de ben jove es va interessar per la història i es-
pecialment per la Guerra Civil. El seu avi, un home 
de poques paraules, va lluitar durant el conflicte al 
bàndol republicà, molt especialment a la batalla de 
l’Ebre, i encara que li va preguntar mai va voler par-
lar-li del tema. Va ser el seu pare, anys després, qui 
li va explicar tot el que l’avi, que anava coix per la  
metralla, havia patit i que havia estat tres anys a la 
presó per ser suboficial del bàndol perdedor. 

Durant anys l’Isi ha anat resseguint la geografia i la 
història d’aquest regió. Escalant i caminant per les 
crestes i cims del Montsec va descobrir antigues 
trinxeres i búnquers amagats, oblidats i en molts 
casos tapats pel bosc i la vegetació. Agafant dades 
de GPS, consultant varies publicacions i escoltant els 
veïns de la zona, ha anat recopilant informació per 
finalment dissenyar aquestes rutes. 

LES RUTES
Totes les rutes estàn guiades per un guia de mun-
tanya professional amb coneixements sobre el Front 
del Pallars de 1938 i s’inclou també una assegurança 
per l’activitat i en alguns casos opcionalment, tast de 
vins de la zona.

Un detall important a tenir en compte és que en al-
gunes rutes, degut a l’absència de camins que ens 
portin cap als cims, s’ha d’anar pel bosc o per te-
rreny incòmode. S’ha fet recerca per la zona d’altres  

opcions amb camins però no n’hi ha. Això reforça 
l’idea de que en alguns casos, poca gent visita 
aquests llocs oblidats. 

Actualment hi ha 7 rutes amb sortida des de Tremp, 
La Pobla de Segur o Sort i de diferents dificultats i 
distàncies. Estàn valorades amb 3 diferents nivells 
de dificultat, en alguns casos donada pel difícil accés 
pedregós i sense camí definit, més que per la dis-
tància o el desnivell positiu.

INCLOU
- Guía de muntanya professional apasionat de 

la història

- Assegurança de muntanya durant l’activitat

NO INCLOU
- Transport

- Menjar, aigua i material de muntanya escaient per 
l’activitat.



RUTA 1

ELS BUNQUERS I TRINXERES DE VILANOVETA
Distancia a peu: 6km
Desnivell positiu: 300m aprox.
Desnivell negatiu: 300m aprox.
Duració: 3 hores aprox.
Nivell: Fàcil
Punt de sortida: Aramunt (La Pobla de Segur)

Descripció: Excursió fàcil on visitem les trinxeres i nius d’ametralladora dels nacionals a Vilanoveta, un dels 
millor conservats de tot el Pallars, on destaca la llarga trinxera de ciment armat de més de 20m. 
Situats dalt del cim tenim bones vistes de la vall de Carreu, Sant Corneli i la Pessonada.

RUTA 2

EL CASTELL D’ORCAU, 
LES TRINXERES DE COSTA DEL LLARG 
I SERRAT DEL TATO
Distancia a peu: 10km
Desnivell positiu: 450m aprox.
Desnivell negatiu: 450m aprox.
Duració: 4-5 hores aprox.
Nivell: Mitjà
Punt de sortida: Orcau (Tremp)

Descripció: Aquest és un itinerari dividit en dos parts i en que la dificultat mitja ve donada per l’accés a les 
trinxeres i búnquers nacionals de Costa del Llarg, sense camí i dins del bosc durant uns 15 minuts. A més dalt 
de la cresta no hi ha camí i avancem dins els búnquers i les trinxeres. 
La volta és circular des d’Orcau i tenim l’oportunitat de pujar al castell del s.XI i visitar les petjades de 
dinosaures. La segona part de l’itinerari i després de desplaçar-nos aprop de Vilanova d’Orcau 
visitem els búnquers del Serrat del Tato, els únics en tot el Pallars que no varen ser des-
truïts per aprofitar el ferro en que estaven fets i que resten intactes.
Opcionalment es pot incloure un tast de vins i pica pica del Pallars a les 
bodegues Sauvella d’Orcau amb un preu de 15€.
.
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RUTA 3

TRINXERES DE LA SERRA DE CAMPANETA 
I CASTELL DE TOLO
Distancia a peu: 12km
Desnivell positiu: 450m aprox.
Desnivell negatiu: 450m aprox.
Duració: 4 hores aprox.
Nivell: Mitjà
Punt de sortida: Hostal Roig (Vall de Barcedana)

Descripció: Ens enfilem per la vall de Barcedana per fer una volta circular a la Serra de Campaneta. En aquest 
indret s’establí el comandament feixista durant uns mesos de l’estiu de 1938 controlant el front del Baix Pa-
llars. Durant el recorregut podrem visitar algunes trinxeres i búnquers situats dalt dels cims a més del Castell 
de Toló del s.XI. 
Vistes espectaculars de la vall de Tremp, Conca Dellà, Montsec de Rúbies i Ares i el Pirineu català i aragonès.

RUTA 4

EL TRINXERES REPUBLICANES 
DE LA ROCA ALTA DEL MONTSEC
Distancia a peu: 6km
Desnivell positiu: 450m aprox.
Desnivell negatiu: 450m aprox.
Duració: 3 hores aprox.
Nivell: Mitjà
Punt de sortida: Hostal Roig (Vall de Barcedana)

Descripció: Emotiva visita als cims més alts del Montsec, on encara podem veure restes de trinxeres i búnquers 
de les posicions republicanes. En alguns d’ells encara hi podem veure inscripcions de la 26 Divisió Republicana, 
antiga Columna Durruti. 
Vistes espectaculars des del cim del Pallars i la Noguera.
.
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RUTA 5

PEDRES D’AULO
Distancia a peu: 9km
Desnivell positiu: 650m aprox.
Desnivell negatiu: 650m aprox.
Duració: 4 hores aprox.
Nivell: Mitjà
Punt de sortida: Roní (Sort)

Descripció: Aquesta és una ruta que des del poble de Roní, aprop de Sort, s’enfila pel bosc fins a casi 1.800m 
d’altura i on al 1938 hi van haber forts combats entre els dos bàndols per conquistar diferents cotes. El camí 
serpenteja per dins del bosc de pi negre on encara queden alguns búnquers de l’època.

RUTA 6

LA BATALLA DE SANT CORNELI
Distancia a peu: 18km
Desnivell positiu: 1.100m aprox.
Desnivell negatiu: 1.100m aprox.
Duració: 5 hores aprox.
Nivell: Alt
Punt de sortida: Aramunt (La Pobla de Segur)

Descripció: Visitem una muntanya emblemàtica del Pallars i al mateix temps lloc d’una de les batalles més 
sagnants durant la guerra en que molts soldats de ambdós bàndols varen perdre la vida. 
Durant la pujada per la vall del Carreu podrem veure les restes de trinxeres i nius d’ametralladora de Vilanoveta. 
En enfilar-nos cap a la Costa Gran i Sant Corneli trobarem més restes de la batalla. Des del cim tindrem una 
panoràmica de 360 graus de la Conca de Tremp, Conca Dellà, la Pessonada i la Vall Fosca.
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RUTA 7

BUNQUERS I TRINXERES DE LA PESSONADA
Distancia a peu: 13km
Desnivell positiu: 750m aprox.
Desnivell negatiu: 750m aprox.
Duració: 4-5 hores aprox.
Nivell: Alt
Punt de sortida: Pessonada (La Pobla de Segur)

Descripció: En aquest cas pugem a una de les muntanyes més vistoses del Pallars. Durant la primavera de 
1938 a dalt de la Roca Alta estava establert el comandament i l’artilleria feixista des d’on controlaven la Vall de 
Carreu i Sant Corneli. Durant aquesta ruta s’han de superar uns esglaons de ferro a la roca per arribar al cim.




