"El Pas del Temps" és una ruta senderista de vuit dies que
connecta el poblet d’Isil -al Pallars Sobirà- amb La Pobla de
Segur -al Pallars Jussà-, servint-se d’antics camins de bast que
comunicaven tant els pobles de mig vessant de la muntanya
com els situats al fons de la vall.

El pas del temps
Pallars Sobirà-Pallars Jussà

El pas del temps
Senderisme per la ruta "El pas del temps"
Regió: Catalunya
Dificultat técnica: mitjana
Dificultat física: mitjana
Quilómetres aproximats: 116
Preu: 755€

Apunt d'informació/història
El Pas del Temps és una ruta senderista de vuit dies que connecta el poblet d’Isil-al Pallars Sobirà- amb La
Pobla de Segur-al Pallars Jussà-, servint-se d’antics camins de bast que comunicaven tant els pobles de mig
vessant de la muntanya com els situats al fons de la vall.
De nord a sud, seguint un rumb sud-est/sud-oest i tenint com a eix vertebrador del nostre itinerari el curs del
riu Noguera Pallaresa, caminarem sense presses tot descobrint l’encant innegable d’uns camins tradicionals
de traçat lògic que s’estan recuperant i que, lluny de les aglomeracions, les modes plusmarquistes, l’estrès i
el cronòmetre que imperen a l’alta muntanya, ens regalaran bellíssimes jornades senderistes plenes de
contrastos paisatgístics en els que el denominador comú seran sempre una natura ufana i un patrimoni
humà en perfecta simbiosi amb el medi.
Ampliarem els nostres coneixements de fauna, flora i geologia, transitarem per paratges tranquils i solitaris,
des de magnífics alzinars i rouredes a les solanes fins a ufanoses obagues de coníferes i arbres planifolis,
passant per horts ben mimats, prats de pastura i prats de dall, boscos de ribera o bancals de conreu
guanyats al fort pendent amb ciclopis murs de pedra seca.
Dormirem a veritables pobles pallaresos a on encara hi viuen persones sàvies que ens podran explicar com
era la vida al Pirineu abans de l’arribada de la modernitat. Tot plegat, un viatge peu de 8 dies de presa de
contacte amb la soferta cultura agroramadera del Pallars, una cultura que sembla reviure amb l’impuls de
famílies pioneres que, desenganyats, deixen les ciutats i repoblen les muntanyes.
Aquest contrast paisatgístic es desplega en cinc regions que tenen una geologia, una flora i una fauna -fins i
tot una arquitectura!- ben diferents les unes de les altres:
1. Regió de valls d’origen glacial: comprèn els pobles des d’Isil fins a Escaló.
2. Regió de valls fluvials i d’explotació forestal: aplega els boscos de Llavorsí i els pobles d’Estaron fins
a Surp.
3. Regió de cultius del Batlliu de Sort: engloba els pobles d’Altron a Montardit de Dalt i s’hi afegeixen
Estac i Mencui, tot i que aquests dos no formen part del Batlliu de Sort.
4. Regió de cultius del Pla de Corts: des de Balestui fins a Cortscastell.
5. Regió calcària i de conglomerats de Collegats: des de Peracalç fins a La Pobla de Segur.
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El pas del temps
Itinerari
DIA 1:
08:00h. Trobada a l’estació de Barcelona Sants. Presentació del grup i els guies. Des d’allà, viatge amb
furgonetes de la organització fins al poble d’Isil. Arribats a Isil ens instal·larem a un allotjament rural i
passarem una tarda tranquil·la, aclimatant-nos entre nosaltres i amb el medi, passejant pel poble i els seus
voltants i visitant la Casa de l’Ós bru dels Pirineus.
DIA 2:
Etapa 1. Isil – Esterri d’Àneu
4:35h / 11 km / Desnivell: +171m/-382m
Elements d’interès: Sant Joan d’Isil, pont d’Isil (S.XVIII), Casa de l’Ós bru dels Pirineus, arquitectura d’Àrreu,
Sant Serni d’Àrreu, Torre de la Minyona, Mare de Déu de les Neus, Sant Pere de Sorpe, Casa Andreuet de
Sorpe, Sant Andreu de València d’Àneu, castell de València d’Àneu.
DIA 3:
Etapa 2. Esterri d’Àneu – Berrós Jussà
5:45h / 16 km / Desnivell: +545m/-558m
Elements d’interès: Casa Gassia, Ecomuseu de les Valls d’Àneu, pont romànic d’Esterri d’Àneu, Santa Maria
d’Àneu, Sant Martí d’Escalarre, Sant Miquel de Llavorre, Sant Roc de Llavorre, Sant Bartomeu de Dorve,
búnquers de la postguerra, Sant Jaume de Berrós Jussà.
DIA 4:
Etapa 3. Berrós Jussà - Llavorsí
4:15h / 12 km /Desnivell: +210m/-352m
Elements d’interès: Coma i poble de Berrós Sobirà (aquest poble està fora de l’itinerari, però si el grup ho vol
i es va bé de temps, val la pena fer-hi una visita), monestir de Sant Pere de Burgal, Torre de guaita d’Escaló,
Vila closa d’Escaló, Sant Sebastià d’Estaron, vila closa de Llavorsí, oficina del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
DIA 5:
Etapa 4. Llavorsí – Altron
6:00h / 20 km / Desnivell: +943m/-783m
Elements d’interès: Bosc d’Arnui, poble deshabitat de Sant Romà de Tavèrnoles, bordes de Botella, Sant
Iscle i Santa Victòria de Surp, ermita de Sant Quiri (a Surp), Casa Bertran de Surp, Mola de Sall (abans
d’arribar a Altron).
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Itinerari
DIA 6:
Etapa 5. Altron - Estac
5:15h / 14 km / Desnivell: +601m/-388m
Elements d’interès: Ermita de Sant Josep, camí d’Olp, Mare de Déu de la Purificació o de la Candelera (a
Olp), geologia d’Olp, poble de Castellviny i Sant Esteve de Castellviny, Església de la Purificació o de la
Candelera (a Enviny), ermites de Sant Roc i Sant Miquel (a Enviny), Sant Marçal d’Estac, paisatge de la
Solana d’Estac.
DIA 7:
Etapa 6. Estac - Peramea
5:10h / 16 km / Desnivell: +660m/-904m
Elements d’interès: bosc de Tolzó, borda de Cossant, vall d’Ancs, vila closa de Peramea, Torre de Colomers
(a Peramea), estany de Montcortès (situat fora del recorregut, podem visitar-lo amb la furgoneta de
l’organització, ja que és un indret que cal conèixer. Juntament amb els estanys de Basturs –al Pallars Jussài l’estany de Banyoles –al Pla de l’Estany-, és l’únic estany d’origen càrstic que tenim a Catalunya).

DIA 8:
Etapa 7. Peramea – La Pobla de Segur
8:15h / 14 km + 12 km / Desnivell: +478m/-843m
Elements d’interès: Creu de Terme al camí cap a Pujol, sarcòfags de la font de Sant Cristòfol, dolmen de la
Cabana de la Mosquera, església de Santa Anna (a Cortscastell), dòlmens de la Cabana de Perauba i
Castellars d’en Pei (afores de Peracalç), Pic de l’Àliga o la Geganta.
Elements d’interès: Poble deshabitat de Montsor, Cresta del Gelat amb el Salt del Llop(alternativa al camí
principal amb un pas aeri equipat amb una cadena i uns esglaons), molí de l’Oli (a La Pobla de Segur), casc
antic de La Pobla de Segur, Museu dels Raiers al Pont del Claverol, Tossal Gros, estació de tren en procés
de reconstrucció.
Un cop arribats a La Pobla de Segur, farem un picnic o baixarem ja cap a Barcelona amb les furgonetes de
l’organització. Un lloc imprescindible per aturar-s’hi a dinar és el restaurant Beltran, a Salàs de Pallars, poble
que val la pena visitar ja que durant segles és a on s’hi celebrava la fira anual de bestiar.
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Preu
El preu del viatge és de 755€.
Inclou:
-Transport des de Barcelona
-Mitja pensió.
-Allotjaments.
-Guia de muntanya.
-Personal de suport logístic.
-Furgoneta de suport.
-Assegurança d'accidents i responsabilitat civil.
-Informació d'interès turístic i cultural.
-Fruita, barretes energètiques, xocolata i fruits secs.
No inclou:
-Picnic de ruta. Us facilitarem que el pogueu comprar al poble o demanar a l'allotjament.

Allotjaments del viatge
-Refugi el fornet
-Pensió la creu
-Hotel Poldo
-Hotel de Rei
-Hotel Vall d'Àssua
-Fonda Farré
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Material recomanat
-Camisetes tècniques.
-Pantalons tècnics.
-Cantimplora.
-Motxila de ruta de 15-30L.
-Crema solar, ulleres i gorra.
-Frontal-Lot.
-Gore-tex-capalina.
-Plumífer o folre polar.
-Botes o bambes de muntanya. No portar noves a estrenar.
-Medicaments personals.
-Targeta federativa en cas de tenirla.
-Pals de trekking (opcional).

Literatura i música recomanada
BARBAL, Maria. Pedra de tartera. Columna, 2008. ISBN: 978-84-664-0961-2.
CABRÉ, Jaume. Les veus del Pamano. Proa, 2009. ISBN: 978-84-8256-157-8.
COLL, Pep. Dos taüts negres i dos de blancs. La Butxaca, 2014. ISBN: 978-84-9930-913-2.
COLL, Pep. Muntanyes Maleïdes. La Butxaca, 2008. ISBN: 978-84-92549-11-5.
PORTA, Carles. Tor, tretze cases i tres morts. La Campana, 2005. ISBN 978-84-16863-13-6. ISBN.
SOLSONA, Ramon. Allò que va passar a Cardós. Proa, 2016. ISBN: 978-84-7588-630-5.
Ambientada a una altra comarca (Vallès Oriental) i escrita en una altra època i estil literari -doncs es tracta
d’una obra cabal del Modernisme català-, és molt recomanable, per entendre el caràcter sovint sorrut de la
gent dels pobles de muntanya, aquesta novel·la:
CASELLAS, Raimon. Els sots feréstecs. Butxaca 1984. ISBN 978-84-15091-10-3.
PORTA, Carles. Tor, la muntanya maleïda. Documental 30 minuts (20 d’abril de 1997):
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/tor-la-muntanya-maleida/video/1329349/

INSCRIPCIONS: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

El pas del temps
Inscripcions i pagament de reserva
Les inscripcions es realitzen directament a la web: www.atlasnatura.es. Cal omplir el requadre marró de
"reserva un viatge". S'obrirà un altre formulari que cal omplir. Un cop envia't, rebreu un e-mail de confirmació
de plaça.
Durant el procés d'inscripcó, està detallat el pagament de la bestreta. Cal fer una transferència de 180€ al nº
de compte:
ES93 2100 0377 16 0100153497 (Caixa Bank).
Codi BIC/SWIFT: CAIXAESBBXXX
IMPORTANT: Indicar Nom i Cognoms al concepte de la transferència i enviar comprovant a la
organització (info@atlasnatura.es)
Dues setmanes abans del viatge, es liquidarà el resta de l'import.
Condicions de cancel·lació
ATLAS NATURA
Meritxell Gascon Piella
Nº agència de viatges: AVBAL/690
N.I.F: 53128019C
info@atlasnatura.es
Nº de col·legiada: 13850 Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC)
-Les rutes i travesses s’impartiran per Guies de muntanya UIMLA, o tècnics esportius titulats per el Ministerio
de Educación y Ciencia.
-Atlas Natura es reserva el dret de cancel·lar o modificar les activitats per raons meteorològiques o que
poden afectar la seguretat del grup.
-Si un/a participant no presenta el nivell requerit o acordat, tant tècnic com físic, Atlas Natura podria variar, si
fos possible, l’itinerari o programa per a adaptar-se al nivell del participant. Així mateix, el guia podrà variar el
programa en funció de las condiciones meteorològiques o de las condiciones de la muntanya, amb l’objectiu
de garantir la seguretat. Com a últim recurs, en cas que un/a participant no segueixi el nivell físic-tècnic,
estipulat abans de la contractació, el guia podrà suggerir l’escurçament o eliminació d’algun tram de la ruta
per a ell.
-El/La participant té la obligació d’informar a Atlas Natura sobre possibles problemes de salut, al·lèrgies o
malalties cardiovasculars abans de contractar una activitat. Atlas Natura, no es fa responsable de malalties
prèvies a l’activitat.
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Condicions de cancel·lació
-En el moment de contractar el viatge, s'accepten les condicions aquí descrites, al formulari d'inscripció.
-Si es produeix una baixa fins un mes abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat.
-Si la baixa es produeix fins 7 dies abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat
excepte el 20% de la totalitat de l’import en euros, en concepte de reserva.
-Si la baixa es produeix fins el dia anterior de la sortida es retornarà el 50% de l’import total.
-La no presentació el dia de la sortida representa la perduda total de l’import ingressat.
-L’abandonament de l’activitat per causes personals representa la perduda total de l’import ingressat.
-Qualsevol transport amb furgoneta de la organització és gratuït. En cap cas es retornarà l’import de bitllets
de tren o avió ja emesos.
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