
QUÈ POTS VIURE A 

LA POBLA DE SEGUR

Per crear la 
teva experiència
a mida, contacta'ns  

turisme@lapobladesegur.cat

i BOUMORT



... un còctel de sensacions
Senderistes que es deixen seduir per l’espectacularitat del paisatge, 
naturalistes que gaudeixen observant ocells rapinyaires o flora 

mediterrània a les portes del Pirineu, fotògrafs fascinats per un espai 
immens i alhora ple de detalls, esportistes que posen a prova la seva 
tècnica.

Vine a descobrir
  els secrets de Collegats
• Els Rocs de Queralt tenen una tonalitat vermella perquè estan formats de 
conglomerats amb origen continental, rics en òxid de ferro.

• La Reserva Nacional de Caça de Boumort, que inclou part del congost de 
Collegats, és un extens espai de més de 13.000 ha gestionat per la Generalitat. 
Destinada a la protecció i gestió de la fauna salvatge, hi destaquen espècies com 
cérvol, isard, cabirol, porc senglar, gall fer i diversos ocells rapinyaires.

• La Reserva de Boumort i les serres prepirinenques del seu entorn són l’únic 
lloc d’Europa on nidifiquen i es poden observar les quatre espècies de voltors del 
continent: trencalòs, aufrany, voltor comú i voltor negre. 

• Hi trobareu plantes pròpies de l’alzinar litoral: arboç, arítjol o lligabosc mediterrani, 
que fa milers d’anys estaven àmpliament distribuïdes, però van quedar arraconades al 
fons dels congostos en canviar el clima.

• A l’entorn de la Pobla de Segur, hi ha diversos forns de calç, mostra de la intensa 
activitat industrial fins a mitjans del segle XX. 

• També hi podeu trobar corrals troglodítics que van estar actius fins fa 
pocs anys, torres de defensa de les constants guerres dels segles XVIII i 

XIX, habitatges d’època medieval i, fins i tot, de l’Edat del Bronze.



ENDINSA’T
A PEU

PEDALA
 I CORRE

NAVEGA I MULLA'T

TASTA
LES MUNTANYES

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Espais molt desconeguts amb 
paisatges espectaculars, refugi de 
fauna i flora única que els millors 
guies t’ensenyaran per tal que no 

puguis deixar d’admirar tots els seus 
racons

Infinitat de camins que han estat 
utilitzats al llarg de la història 

recuperats per  la gent del Pallars, 
perquè puguis endinsar-te en uns 
paisatges únics i sorprenents, de 

dia o de nit

Córrer per la muntanya o fer bicicleta 
de muntanya és excitant, molt 

més si en gaudeixes al teu ritme, 
respectant les “criatures úniques” de 

la serra de Boumort i de Collegats

El riu Noguera Pallaresa es converteix 
en l’escenari ideal i màgic per 

practicar diferents activitats que 
podràs gaudir amb la tranquil·litat del 

caiac o amb l’adrenalina del ràfting

Les muntanyes de Collegats i 
Boumort són la “fàbrica” dels 

ingredients per elaborar aliments i 
begudes de gran qualitat que són 

icones del Pallars. Degusta el territori 
i omple el rebost

Aquest és un territori de monuments, 
tradicions i festes mil·lenàries que, 

com si fos un llibre obert,  
podràs descobrir de manera divertida 

amb els millors amfitrions

OBSERVA 
I GAUDEIX



Excursió 4x4 a la Brama del Cérvol
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any. De mitjans de setembre a finals d’octubre coincideix amb l’època de la Brama

 Paraules clau: Observació de fauna, turisme de natura, excursions 4x4

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Aquesta ruta ens endinsarà per una zona molt rica i diversa des del punt de 
vista ecològic, amb boscos de coníferes ben conservats i amb la presència 
d’una important població de cérvols. Això suposa un gran atractiu per al visitant 
que podrà observar de forma directa la vida i costums d’aquest gran herbívor 
salvatge a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Altres atractius d’aquesta 
ruta seran la possibilitat de veure grans aus carronyeres com els voltors i, si la 
sort ens acompanya, el trencalòs o l’isard.

Empresa autoritzada per la RNC de Boumort.

Ruta dels dòlmens en 4x4
 Adreçat a:Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Observació de fauna, turisme de natura, excursions 4x4

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Es tracta d’un recorregut en cotxe entre la comarca del Pallars Jussà i el Pallars 
Sobirà. La seva durada serà d’un matí o una tarda, temps en què recorrerem 
la zona de l’altiplà de Montcortès, passant per les poblacions de Senterada, 
el llac de Montcortès, Montsor, Peramea, Gerri de la Sal i observant la curiosa 
formació geològica de l'Argenteria, al congost de Collegats.

En aquest recorregut podrem admirar paisatges naturals d’una gran bellesa i 
realitzar un recorregut per la història més antiga del Pirineu (des del neolític 
fins al romànic).

Caça fotogràfica a Collegats
 Adreçat a: Aficionats a la fotografia i observació d’aus

 Temporada: Tot l’any 

 Paraules clau: Espais naturals, observació de fauna i flora, fotografia

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Collegats és un indret únic per la fotografia de fauna, en especial les 4 
espècies de voltors que s’hi poden trobara la Reserva Nacionall de Caça de 
Boumort: el voltor comú, el voltor negre, el trencalòs i l’aufrany. Si teniu sort, 
també podreu observar cérvols, isards, àguiles reals i milans. 

Si la teva passió és l’observació d’aus i espècies úniques, Rutas Ignasi us 
organitza sortides trepidants i us porta a visitar un hide, un refugi/observatori 
que et donarà les millors captures fotogràfiques.

Empresa autoritzada per la RNC de Boumort.



Esmorza amb els voltors
Adreçat a: A tot tipus de públic, especialment fotògrafs de natura i apassionats de la fauna silvestre

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Observació de fauna, ecoturisme, fotografia

Gramuntill, el Mas de Collegats  Lloc: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Collegats és el paradís dels ocells rapinyaires. Al llarg de l’any s’hi poden 
observar gairebé totes les espècies de la Península, ja sigui com a espècies 
nidificants, hivernants o durant les seves migracions. Les espècies estrella 
són els voltors, ja que aquesta zona prepirinenca és l’únic indret d’Europa on 
nidifiquen les quatre espècies del continent: trencalòs, voltors comú i negre i 
aufrany. 
A Gramuntill hi ha una Reserva Natural Privada, una finca particular que es 
gestiona amb criteris de sostenibilitat en col·laboració amb l’Estació Biològica 
del Pallars Jussà, una entitat de custòdia del territori. Si us allotgeu a la masia, 
podeu gaudir de ben a prop d’aquests espectaculars ocells.

Holiday natura la flora i la fauna del Pirineu 
des de molt a prop

 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Una setmana del mes de juliol

 Paraules clau: Espais naturals, observació fauna i flora, fotografia

 Casa Leonardo Lloc: Senterada

www.casaruralvallfosca.com  973 661 787

El Prepirineu català acapara una gran diversitat de flora i fauna difícilment 
localitzable en un altre indret de la Península Ibèrica i Casa Leonardo és 
l’allotjament rural perfecte per gaudir-la. Les nostres vacances de natura 
consten de sis sortides temàtiques, algunes d’elles a Collegats, i els clients 
allotjats a la nostra casa rural podran apuntar-se a les sortides que els hi siguin 
de més interès. Hi haurà dies que s’emfatitzarà més el tema de les aus; altres, 
el de les papallones; altres, el de les libèl·lules i altres, el de la botànica.

Punts d’informació 
durant la  Brama del Cérvol

 Adreçat a: Tot tipus de públic, especialment fotògrafs de natura i apassionats de la fauna silvestre

 Temporada: Caps de setmana de mitjans de setembre a finals d’octubre

 Paraules clau: Observació de fauna, fotografia, turisme de natura, espais naturals

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

La brama del cérvol a la serra de Boumort és un espectacle impressionant, però 
si no es coneix la zona, no s’està acostumat a observar fauna salvatge o no 
es disposa de material òptic adequat, l’experiència pot decebre el visitant. La 
Reserva Nacional de Caça de Boumort ofereix un servei de punts d’informació 
durant els caps de setmana i festius de la brama de cérvol, entre mitjan 
setembre i mitjan octubre. Es tracta de zones amb una gran panoràmica sobre 
la Reserva, on un guia facilita l’observació de cérvols, especialment a primera 
i última hora del dia. Accés amb vehicle 4x4 (particular o taxis). El servei el 
desenvolupa l’Estació Biològica del Pallars Jussà.



Observatori de Rapinyaires
 Adreçat a: Tot tipus de públic, especialment fotògrafs de natura i apassionats de la fauna silvestre

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Observació de fauna, fotografia, turisme de natura, espais naturals

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

Vine a descobrir l’observatori de rapinyaires de la Reserva Nacional de Caça de 
Boumort, un punt d’alimentació on els voltors mengen i conviuen. 

Aquesta experiència única permet observar de prop i fotografiar les principals 
espècies de carronyaires (trencalòs, voltors negre i comú, aufrany, milans...) 
des d’un aguait privilegiat, integrat en el paisatge i que disposa de llum i serveis. 
Amb sort també veuràs mamífers com la guineu o el cérvol, o rapinyaires més 
escassos com l’àguila daurada. 

Els amants de la fotografia i de l’observació d’ocells poden gaudir d’aquesta 
activitat guiada que gestiona la pròpia reserva, demanant una autorització 
prèvia mitjançant el formulari que trobareu al web. Servei de pagament 
subjecte a una taxa.

FOTO: José Mª Agramonte

Rutes a cavall per l’entorn de l’estany Montcortès
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any. Amb reserva prèvia

 Paraules clau: Rutes a cavall, espais naturals i rurals, turisme de natura

Cavalls Wakan
www.hipicawakan.com  617 57 49 27

Ruta del trencalòs. 

Ruta circular d’unes quatre hores de durada. Sortint del poble de Montcortès 
pujarem per l’obaga de la Serra de Peracalç fins a arribar a un tram empedrat 
que antigament facilitava el pas a les cavallerisses per aquest escarpat 
paratge, i arribarem al cap de la serra, just a la Geganta Adormida, a sobre 
del Congost de Collegats. Amb unes panoràmiques impressionants de l'entorn, 
és fàcil observar aus carronyaires, ja que és dels pocs llocs on conviuen les 
quatre espècies de voltors europeus, el voltor comú, el voltor negre, l’aufrany 
i el trencalòs

Ruta a cavall pel Pla de Corts.

Ruta circular, d’un dia de durada, pels antics camins que unien els pobles del 
Pla de Corts. Sortint de Montcortès i després de gaudir del seu estany passarem 
pels poblets de la zona amb les seves estructures medievals, antics castells, 
dòlmens megalítics, antigues creus de terme, ermites romàniques i unes vistes 
espectaculars cavalcant per senders i camins mil·lenaris fins que tornem de 
nou al poble de Montcortès.



Tr en de la Sal
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Usuaris del Tren dels Llacs Històric

 Temporada: Dissabtes

 Paraules clau: Espais naturals, cultura, geologia

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Excursió a Gerri de la Sal amb parada al Congost de Collegats. Els salins han 
donat una fi sonomia característica al poble de Gerri, i l’explotació de la font 
d’aigua salada pel sistema d’evaporació ha esdevingut el motor econòmic de 
la vila durant molts anys. Es podrà admirar la imponent col·legiata romàni-
ca de Santa Maria. A la tarda, es visitarà l’impressionant estret de la Nogue-
ra Pallaresa per descobrir el Congost de Collegats i apreciar la meravella del 
retaule rocós de l’Argenteria. El programa es garanteix amb un mínim de 6 
persones participants.

Paisatge de foto
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Espais naturals, fl ora i fauna, fotografi a

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Es tracta de perseguir moments fotogràfi cs, en diferents indrets de la comarca 
entre els quals un dia a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Les tonalitats, 
la verdor, l’esplendor de la fl oració o l’avistament de fauna salvatge, i a l’hivern 
els contrastos del blanc de la neu amb la resta de l’entorn. La caminada és 
senzilla i agradable. Formació bàsica en fotografi a de muntanya.

Passejant s ota la lluna
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Espais naturals, observació astronòmica

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

La sensació de viure la natura de nit, una altra fauna i uns paisatges molt 
diferents. Les rutes són panoràmiques, observarem el contorn de muntanyes 
conegudes, com Collegats, o les llums de les poblacions dispersades pel 
territori amb la fresqueta de la nit. Important no oblidar-se el frontal.



La brama del cérvol
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Espais naturals, fauna i fl ora

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Amb l’oïda cercarem el cérvol a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. 
El moment més òptim per la nostra observació, és quan despunta el sol o la 
seva posta. La nostra situació elevada ens permetrà observar tota la bellesa 
d’aquests moments del dia. Vine a viure la sensació d’estar davant el bram dels 
mascles en un paisatge inoblidable.

Empresa autoritzada per la RNC de Boumort.

FOTO: Jaume Marlès Magre

Ecotour amb La Carreta per les fonts de Sant Corneli
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any 

 Paraules clau: Ecoturisme, cavalls, mobilitat sostenible

Ecotallers
www.ecotallers.cat 937 271 785

Gaudiu d’un tomb amb La Carreta vorejant el pantà de Sant Antoni i la Reserva 
Nacional de Boumort. Durant 45’ us envoltareu de natura, veureu 4 fonts 
naturals i restes d’antics pobles alhora que us projectarem reportatges de la 
fauna i la fl ora (trencalòs, voltors, alzines...) envoltats d’un paisatge privilegiat.

A més, si voleu us mostrarem la nostra plantació pel cultiu de la tòfona 
acompanyat d’una petita introducció en aquest món.

La fl or de l’ametller
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat autoguiada o amb guia

 Temporada: Primers mesos de l’any, abans de la primavera 

 Paraules clau: Espais naturals i rurals, turisme natural, observació de la fl ora

Cal Portalé Lloc: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

Es diu que l’ametller és el pare de totes les plantes, l’ametller fl orit ens indica 
que ja arriba la primavera.Us proposem visitar les nostres fi nques d’ametllers 
des d’on podreu gaudir d’aquest espectacle de colors, d’olors i de paisatges 
ben diferents. 

Les fi nques estan situades a tocar de la Reserva de Boumort, envoltades per 
les coves de Gairat,  un espai que les aus rapinyaires, com els voltors, aprofi ten 
per fer els seus nius.



Recuperem Buseu
 Adreçat a: Fotògrafs de natura, birdwatchers. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any 

 Paraules clau: Fotografi a naturalista, observació de fauna, recuperació del patrimoni

L'Altre Pallars Lloc: Buseu

www.buseu.es 650 952 197

Uns apassionats del Pallars estem recuperant l’hàbitat, espècies i estructura 
del poble de Buseu a l’extrem nord de la Serra de Boumort,  tot conservant la 
tipologia arquitectònica.

Si ets fotògraf naturalista i amant dels ocells, vine a descobrir la primera fase 
del projecte que inclou un habitatge d’ús turístic i l’adequació de diferents “hi-
des”.  Podràs passar uns dies envoltats de natura, fotografi ant als 4 carronyaires 
junts, trencalòs, voltor comú, voltor negre i aufrany, i si hi ha sort també milà i 
àguila daurada.!! T’imagines?

En algunes dates podràs tenir al teu costat durant tota l’estada a alguns dels 
millors fotògrafs de natura per compartir, aprendre, millorar… què més pots 
demanar?

Volem demostrar la viabilitat d’un projecte que integri la rendibilitat 
socioeconòmica amb una gestió sostenible de la fauna autòctona salvatge.

Observació del cel nocturn
 Adreçat a: Tot tipus de públic, nens a partir de 6 anys

 Temporada: Tot l’any. També programa www.viujussa.cat

 Paraules clau: Espais naturals, observació astronòmica, diversió amb nens

celístia Pirineus
www.celistia.cat 630 666 044

Una passejada fi ns a la foscor, els sons de la natura i el silenci d’un paisatge 
celeste ens porten a l’escenari ideal per a l’observació dels astres amb el 
telescopi. De la mà d’un  astrònom, viu una experiència única descobrint les 
meravelles del cel fosc del Pallars. 



Passejant  pel Congost de Collegats
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, cultura, espais naturals i rurals

Càmping Collegats Lloc: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Passegeu amb tota la família pel cor de Collegats, tot visitant les restes del 
Monestir de Sant Pere de les Maleses, la Cova del Serpent. Des del Càmping 
Collegats podreu arribar caminant vora el riu a l'encantadora la Pobla de Segur. 
Us  sorprendran les magnífiques vistes a Collegats des d'on podreu observar el 
vol d’àligues i voltors. Durant 3 dies, us proposem diferents rutes de senderisme 
des del Camping Collegats, al peu del famós congost on ens trobem.

Senderisme a Montsor
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals

Fonda Can Fasèrsia Lloc: La Pobla de Segur

www.canfasersia.com 973 680 245

Fonda Can Fasèrsia ofereix una estada de dos nits a la Pobla de Segur, amb dos 
sopars amb productes de proximitat i típics de la zona, com la carn de vedella 
ecològica i embotits de la nostra empresa familiar Cal Tomàs. Us proposem que 
feu la ruta de senderisme fins a Montsor, al bell mig de Collegats, on pasturen 
les nostres vaques.
En aquesta ruta es pot gaudir d’excepcionals vistes, i si el dia està clar, fins i tot 
es pot veure el pantà de Terradets, gairebé al límit de la comarca de la Noguera. 
Ruta d’unes quatre hores aproximadament, d’una dificultat mitja.

Caminant per Collegats i Salàs
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Et permet descobrir els encants del Pirineu més autèntic, entre fantàstics 
paisatges muntanyencs i indrets inèdits com l’embassament de Sant Antoni, 
on es gaudirà durant tot el trajecte de la natura que caracteritza Collegats. El 
recorregut farà parada a la Pobla de Segur, on es podrà contemplar la cultura 
i tradicions de les zones pirinenques. El segon dia, passarem per Salàs, on es 
podran visitar les Botigues Museu, ítems emblemàtics de la zona. Camina sen-
se equipatge i sense guia, però no sol…



El Pic de l’Àliga, a vistes d’ocell
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Impressionant passejada per la Serra de Peracalç, frontera entre els Pallars 
Jussà i Sobirà. Es segueix un sender serpentejant que puja fins el pic de 
l’Àliga, des d’on es pot gaudir d’unes panoràmiques del Prepirineu i el Pirineu. 
De tornada toca banyar-se a l’estany de Montcortès, un dels quatre estanys 
d’origen càrstic de Catalunya.

Excursió Nocturna  per l’entorn de Claverol
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada (nens a partir de 6 anys)

 Temporada: Tot l’any, nits de lluna plena

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals, paisatges nocturns

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Iniciarem la ruta de nit per que la llum de la lluna plena ens acompanyi. La 
sensació de viure la natura de nit, sons, sensacions, paisatge i fauna totalment 
diferents a les que podem tenir de dia. Les rutes son panoràmiques, observarem 
el contorn de muntanyes conegudes o les llums de les poblacions disperses pel 
territori amb la fresca de la nit.

Excursió per Collegats
 Adreçat a: Apte per a majors de 6 anys

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Ruta circular pel congost de Collegats, passant pel monestir troglodític de Sant 
Pere de les Maleses. Vistes magnífiques del congost abans de descendre de 
nou prop del riu Noguera Pallaresa. Visitarem l’Argenteria, que va inspirar Gaudí 
per dissenyar La Pedrera. Durant tot el recorregut ens acompanyarà una gran 
abundància i diversitat d’ocells rapinyaires, i podrem observar espècies de flora 
mediterrània, pròpies de vora el mar.



El Cinquè Llac
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals, història

 El Cinquè Llac
 www.elcinquellac.com 973 681 518

El Cinquè Llac, que dóna nom a la ruta, és el que trobarem fent aquest itinerari 
circular de senderisme de mitja muntanya, assequible a tot tipus d’afi cionats, 
senyalitzat i dividit en 5 etapes d’entre 4 i 6 hores de difi cultat tècnica baixa. 2 
de les etapes travessen el massís de Collegats.

Al llarg dels 105 Km de la travessa del Cinquè Llac anirem superant l’orografi a  
canviant que ens ofereix la natura, gaudint d’una de les zones del Pirineu més 
sorprenents, fi ns a acabar descobrint el llac de Montcortès, misteriós i poètic. 
Un llac encantat, escenari de belles llegendes. 

El Cinquè Llac ens ofereix el repòs en els allotjaments rurals i esdevindrà també 
una experiència única: ens oferiran gastronomia de qualitat basada en els 
productes agroalimentaris de la zona, ens faran la ruta més lleugera organitzant 
el trasllat de l’equipatge de casa en casa mentre nosaltres caminem sense pes, 
i ens proporcionaran els dinars en carmanyola i tovalló de roba de farcell com 
usaven els pastors que recorrien  aquests camins.

Sensacions de natura
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals, història

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Ens cal explorar amb els cinc sentits per endinsar-nos i despertar noves 
sensacions. Aquesta comarca ens permet una varietat d’olors i paisatges en 
funció del lloc i de la temporada, des de la fl ora més mediterrània a la d’alta 
muntanya. Una de les sortides és a Collegats.



Ramat de Camins. El trekking dels 70 pobles 
pirinencs

 Adreçat a: Persones amb bon estat físic. Activitat autoguiada o guiada

Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, itineraris, espais naturals i rurals

 Ramat de Camins
www.ramatdecamins.cat 973 250 007 

Ramat de Camins és una ruta de senderisme creada per commemorar el 
cinquantenari del viatge que l’agost de l’any 1956 van fer els escriptors i 
caminaires Camilo José Cela i Josep Maria Espinàs pel Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Val d’Aran i Alta Ribagorça. La ruta ressegueix els camins vells dels 70 
pobles pirinencs de les quatre comarques pirinenques. 

Ramat de Camins va prendre el nom de l’associació que l’ha creada i, també, 
d’una expressió pirinenca. Quan algú diu que alguna cosa l’ha fet moltes 
vegades, diu que ho ha fet “un ramat de camins”.

Ramat de Camins ofereix l’organització i intendència als usuaris. Adaptant-se a 
cada usuari, al seu ritme i disponibilitat de temps. Es pot contractar un guia. La 
ruta es pot fer en 15 etapes.

La primera etapa agafa de ple els camins del congost de Collegats, entre la 
Pobla de Segur i Baro. Es proposa Gramuntill com un dels allotjaments on es 
pot fer parada i fonda.

2 dies al Refugi de Cuberes
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

Temporada: Tot l’any

Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals

REFUGI DE CUBERES
www.refugicuberes.com 973 252 439 

Gaudeix d’una estada de dos dies al Refugi de Cuberes situat dins la Reserva 
Nacional de Caça de Boumort, un indret de Collegats ideal per conviure amb la 
natura, descobrir llocs màgics i passar-ho bé amb la família i els amics.

Trieu l’opció per fer amb nens petits, amb nens valents i amb ganes de caminar 
o la ruta pels més agosarats. Gaudiu de les vistes brutals del Pallars i del 
Pirineu, de les postes de sol i també de les nits estelades. 

Us preparem els àpats: tot casolà i utilitzant receptes de les nostres iaies (èxit 
assegurat!)



Collegats al Natural
 Adreçat a: A tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Espais naturals, observació de fauna i flora, fotografia

Gramuntill, el Mas de Collegats Lloc: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill està situat al cor de Collegats, en una cruïlla de la xarxa de camins 
de ferradura que recorren aquest impressionant espai natural. Recórrer aquests 
camins permet gaudir de la immensitat del paisatge, i alhora conèixer de prop 
els detalls més petits com ara la seva fauna i flora. 

Des de Gramuntill s'organitzen periòdicament sortides guiades temàtiques, 
especialment per descobrir els ocells i la flora. També es fan guiatges a 
demanda sobre molts altres aspectes del medi natural i el patrimoni. 

En aquesta activitat hi col·laboren guies de l'Estació Biològica del Pallars Jussà, 
l'entitat que col·labora en la gestió de la Reserva Natural Privada de Gramuntill, 
així com d'empreses especialitzades.

Ruta de senderisme pel “Pla de Corts”, 
al nord de Collegats

 Adreçat a: A tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals, territori

Casa Parramon Lloc: Peramea

www.casaparramon.net 973 662 036

Casa Parramon us ofereix conèixer el Pla de Corts en 2 etapes de dificultat 
baixa:

• Ruta circular pel Pla de Corts des de la Vila Closa de Peramea. Gaudirem 
de la natura transformada per l’home a través de la història. Camps de 
conreu, boscos, el dolmen de la Mosquera i el Llac de Montcortès.

• Resseguim la Geganta Adormida. Comencem la ruta a Peracalç. Des 
del dolmen de Perauba fins al pic de l’Àliga per la carena amb fantàstiques 
vistes dels cims del Pirineu, Boumort i Collegats. Veureu voltors i altres 
rapinyaires de ben a prop.

La ruta dels voltors
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals, interpretació de la fauna

 Guies Vall Fosca  
www.guiesvallfosca.com   626 532 511/ 629 576 352

Practicar el senderisme, amb la companyia d’un/a guia, és la millor manera de 
conèixer un territori en totes les seves dimensions. Caminarem per senders de 
Collegats de dificultat baixa o moderada a un ritme tranquil, tot fent parades per 
escoltar les explicacions dels nostres guies interpretadors. T’oferim una àmplia 
oferta d’excursions de dia. Podràs descobrir l’únic lloc d’Europa on nidifiquen 
i es poden observar les quatre espècies de voltors del continent: trencalòs, 
aufrany, voltor comú i voltor negre.



Itineraris  pel Congost de Collegats 
i Sant Miquel del Pui

 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, fauna, paisatge, geologia, arquitectura

.net

.net

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR - NATURA LOCAL

www.naturalocal.net 973 680 257 (ofi cina de turisme) 

El portal Natura Local aposta per promocionar el Patrimoni Natural Local 
dels municipis a partir de rutes i itineraris de senderisme i cicloturisme per a 
diferents nivells. 

A través de la seva web i principalment de les seves aplicacions (apps) per a 
telèfons mòbils, es poden descarregar els tracks i completar-los amb informació 
sobre patrimoni, fl ora, fauna i altres elements d’interès que es poden observar 
durant el trajecte.  Els itineraris es poden seguir fi ns i tot sense disposar de 
cobertura durant l’itinerari.

L’ajuntament de La Pobla de Segur ha encarregat a Natura Local la incorporació 
de dues propostes molt interessants per conèixer el territori de Collegats:

Congost de Collegats

La ruta del Congost de Collegats ens porta per ambients variats a recórrer els 
llocs més interessants d'aquest Espai Natural Protegit.

Tindrem vistes panoràmiques als rocs de Queralt i la vall de Collegats, 
travessarem el Barranc de Sant Pere per anar a visitar les ruïnes del monestir de 
Sant Pere de les Maleses, visitarem la cova de la Serpent i coneixerem la seva 
interessant llegenda. Podrem observar també diferents varietats de rapinyaires, 
i ja de tornada a l’àrea de descans de la font de la Figuereta, resseguirem el 
curs de la Noguera Pallaresa entre parets verticals al Congost de Collegats.

Ruta a Sant Miquel del Pui

Interessant ruta pels voltants de La Pobla de Segur que ressegueix la vall del 
Flamisell entre horts i camps de conreu  fi ns Sant Fructuós, enfi lant després en 
direcció a l’ermita de Sant Miquel, lloc emblemàtic amb vistes espectaculars.

La ruta ens aproparà també fi ns als peus de la roca Foradada on tindrem 
oportunitat d’observar gran nombre de voltors, i ja de tornada, tindrem vistes 
panoràmiques a la Pobla de Segur, al pantà de Sant Antoni als seus peus, i al 
Montsec d’Ares i de Rúbies amb el congost de Terradets al mig.

DESCARGA APPDESCARGA APPDESCARGA APP



L’Espardenyada
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Primer cap de setmana de juliol, el dissabte al matí

 Paraules clau: Senderisme, esports de muntanya, competició

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa 

www.espardenyada.web4race.com   www.elsraiers.cat

En el marc de la Diada dels Raiers, l’Espardenyada és una cursa - caminada 
que pretén commemorar els llargs trajectes que els raiers realitzaven a peu per 
tornar a casa i que té lloc el dissabte de la diada al matí.  
Ens trobem amb un recorregut circular que surt i arriba a la Pobla de Segur, tot 
passant per punts mítics i de gran bellesa com la Roca Foradada, l’Ermita de 
Sant Miquel, el Salt del Llop, el Bosc i les Roques de Queralt, Gramuntill, etc. 
Una molt bona opció per passar el matí del dissabte envoltats d’uns paisatges 
inigualables. 
L’Espardenyada té dues modalitats: la cursa i la caminada a les quals s’hi pot 
adherir tot tipus de públic. Els recorreguts varien en funció de la modalitat tria-
da (la caminada és una mica més curta que la cursa).

Pedala des del Càmping Collegats
 Adreçat a: Persones amb cert domini de BTT o Mountainbike

 Temporada: Tot l'any

 Paraules clau: Turisme actiu, cicloturisme, espais naturals i rurals

 Càmping Collegats Lloc: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Pels amants de la bicicleta, Càmping Collegats proposa una ruta circular en BTT, 
passant per la Pobla de Segur, seguint vora el magnífic embassament de Sant 
Antoni endinsant-se per Aramunt i Sant Martí de Canals, als peus de Boumort. 
El recorregut té una distància de 20,8 km, iniciant i acabant al càmping.

Ruta amb BT T per Boumort
 Adreçat a: Persones amb cert domini de BTT o Mountainbike

Temporada: Tot l’any. De mitjans de setembre a finals d’octubre coincideix amb l’època de la Brama

 Paraules clau: Turisme actiu, cicloturisme, espais naturals

Hotel Aparthotel Solé Lloc: La Pobla de Segur

www.hotelsole.es 973 680 452

Sortirem amb bicicletes BTT direcció al poble de Pessonada, on seguint les 
indicacions ens endinsarem a Carreu on trobarem: les ruïnes de Palanca, la 
font de la Menta i altres indrets meravellosos dins la Reserva Nacional de Caça 
de Boumort.

Tot pujant i una vegada estem a dalt, trobarem el refugi, on des d’allí gaudirem 
de les magnífiques vistes panoràmiques del sud del Montsec.
Observarem durant tota la ruta la vegetació (pi negre, roures, alzines...),  la 
fauna (cérvols, cabirols, voltors...)

L’Hotel Aparthotel Solé us recomana aquesta ruta ideal per fer-la acompanyat 
de tota la família, o bé amb amics. També es pot realitzar amb vehicles 4x4.



Trail running pel Congost de Collegats
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Turisme actiu, trail, turisme d’esports

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Circuits per senders, dissenyats per poder realitzar sessions de trail running 
arreu del territori de Collegats, acompanyat del guia que t’assessorarà en el 
recorregut. Preparació i estiraments a l’inici i finalitzar les sessions.

Camí Vell de Montsor amb BT T
 Adreçat a: Públic amb bon estat físic. Activitat d’alt nivell

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Turisme actiu, BTT, turisme d’esports

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

La ruta que et proposem de BTT en la modalitat d’enduro et permetrà conèixer 
els vestigis del que va ser la via de comunicació tradicional entre els dos Pallars 
tot realitzant un descens que sembla no acabar mai. Boscos amb un flow de 
llibre, que et faran sentir que rodes per indrets màgics. Trams tècnics que 
posaran de manifest la teva perícia. Són tantes i tan variades les possibilitats… 
que et recomanem venir a descobrir-les.



 Barranquisme a Collegats
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat amb monitors propis

 Temporada: D’abril a  octubre

 Paraules clau: Esports nàutics, aventura, turisme actiu

Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Collegats és un dels tresors paisatgístics de Catalunya més impressionants. 
Sols cal dir que Gaudí es va inspirar en ell per crear la seva gran obra. Descobrir 
el seu congost tot practicant descens de barrancs és una experiència que cal 
viure-la. Barrancs d’una bellesa excepcional on podrem rapelar dins d’una cova, 
realitzar descensos vertical sense tocar paret o endinsar-nos per cascades de 
més de 18 metres.

La Gran Aventura  dels Pirineus
 Adreçat a: Agencies de viatge, professionals i empreses. Activitat guiada

 Temporada: De juny a setembre

 Paraules clau: Esports nàutics, aventura, turisme actiu

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

Dos dies complets d’aventura. Es realitzen dues activitats carregades d’emoció 
i descoberta: ràfting pel riu Noguera Pallaresa el primer dia i descens del 
Barranc de l’Infern, el segon. Aprofi ta aquesta aventura per gaudir de la fauna i 
la fl ora que amaga Collegats i també descobriràs els secrets geològics  mentre 
baixes els barrancs. 

Entre una activitat i una altra es passa la nit en un campament de muntanya, 
muntat exclusivament per a que hi dormi el grup. Està situat en un punt 
desconegut de la Reserva Nacional de Boumort, preciós i aïllat del Pallars. El 
campament, equipat amb tot tipus de detalls que cobreixen tots els serveis 
bàsics, compta amb un cuiner que prepararà un sopar amb productes típics 
i un guia acompanyant que farà que la vostra estança es converteixi en una 
experiència única i inoblidable.

 Remulla’t des del Càmping Collegats
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat amb monitors propis

 Temporada: Juliol i agost. Resta de l’any amb altres empreses de la zona

 Paraules clau: Esports nàutics, aventura, turisme actiu

 Càmping Collegats Lloc: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Us proposem gaudir dels esports d’aigua des del Càmping Collegats amb 
el suport dels monitors especialitzats en caiac, hidrospeed, ràfting, vela, 
windsurf... en un indret privilegiat com el riu La Noguera Pallaresa, al cor de 
Collegats.



Visita a la fàbrica de 
cervesa artesana  Ctretze Pirineus

 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any, visites d’11h a 12h. També programa www.viujussa.cat

 Paraules clau: Gastronomia, productes artesans, visites guiades

cervesa artesana Ctretze Pirineus Lloc: La Pobla de Segur

www.ctretze.cat 973 681 234

Durant la visita es farà un recorregut per les instal·lacions de la fàbrica, 
explicant el procés que es duu a terme per fer aquesta cervesa artesana. I 
es podrà gaudir d’un tast dels dos tipus de cervesa que actualment s’estan 
fabricant. Finalment qui ho desitgi, un cop fi nalitzada la visita podrà comprar 
Cervesa Ctretze Pirineus.

Visita al Parc de les Olors de Claverol
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: De Setmana Santa a fi nals d'agost. També programa www.viujussa.cat

 Paraules clau: Observació de la fl ora, ecoturisme, gastronomia

 Parc de les Olors Lloc: Claverol

www.parcdelesolors.com 610 424 490

Si us interessa el món de les plantes aromàtiques, medicinals i culinàries, al 
Parc de les Olors de Claverol us oferim una visita guiada a la nostra fi nca de 
cultiu on olorarem, tocarem, tastarem… El Parc de les Olors és un espai de 
lleure alternatiu en el que es barreja l’oci amb el coneixement.

Visita a la fàbrica de  Licors Portet
 Adreçat a: Apte per a majors de 18 anys. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any. També programa www.viujussa.cat

 Paraules clau: Territori, gastronomia, visites guiades

 Fàbrica de Licors Portet Lloc: La Pobla de Segur

www.licorsportet.cat  973 680 132

Visita guiada a la Fàbrica de licors/Espai Ratafi a, situada al territori de 
Collegats, amb explicació de la història centenària de la fàbrica i també del 
procés d’elaboració de la Ratafi a dels Raiers amb tast de licors tradicionals i 
possibilitat de compra dels diversos licors que s’elaboren tradicionalment a la 
Pobla de Segur.



Vols fer la teva Ratafi a?
 Adreçat a: Apte per a majors de 18 anys. Activitat guiada

 Temporada: Voltants de Sant Joan,programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Territori, gastronomia, visites guiades

 Licors Portet / Cal Portalé Lloc: Claverol

www.licorsportet.cat
www.allotjamentrural.cat  637 423 104 / 610 424 490

Viu l’experiència de fer Ratafi a. Et proposem una visita al Parc de les Olors 
de Claverol, l’explotació de cultiu de plantes aromàtiques, on podràs conèixer 
aquestes plantes i amb l’ajuda de Licors Portet, faràs la teva Ratafi a.

El s ecret de l’oli
 Adreçat a: Tot tipus de públic.  Activitat guiada

 Temporada: Mesos d’hivern

 Paraules clau: Gastronomia, visites guiades, territori

 Cal Portalé Lloc: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

“D’olives i de glans, tantes en cullen els petits com els grans”. 

Antigament la collita d’olives era una tasca familiar, actualment s’ha convertit 
en una festa.

Us convidem a fer de pagesos per un dia, aprendrem el procés de l’oliva a l’oli 
d’oliva amb visita al molí.



Diada dels Raiers
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Primer cap de setmana de juliol

 Paraules clau:  Tradició, cultura, festes

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

El primer cap de setmana de juliol teniu una cita a La Pobla de Segur: venir a 
celebrar la Diada dels Raiers.

Un cap de setmana ple d’activitats aptes per a tota la família que us permetran 
conèixer o recordar aquest antic ofi ci tan arrelat al territori. Podreu realitzar des 
d’una caminada amb unes vistes excel·lents des de Collegats, fi ns a fer una 
degustació de la girella, un embotit pallarès, i fi nalment, gaudir de la baixada 
dels rais el diumenge al matí.

 Anem a buscar r edortes per fer Rais!
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Tradició, cultura, festes 

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Viu l’experiència de venir a buscar redortes. Participa en la primera fase 
del muntatge dels rais, gaudeix d’un dia a la natura mentre contribueixes a 
mantenir viu un dels ofi cis que havia estat dels més importants de la comarca.

Com es construeix un Rai? Participa-hi!
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Tradició, cultura, festes

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Viu l’experiència de construir un Rai. Gaudeix d’un matí al riu i participa en 
el muntatge dels rais que amb l’ajuda dels Raiers baixaran pel riu Noguera 
Pallaresa. Una Diada en homenatge a un dels ofi cis més importants de la 
comarca.



Visita guiada a l’Es pai Raier
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any. També programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Tradició, cultura

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

L'Espai Raier, al costat de l’estació de tren de La Pobla de Segur, és la porta a 
un món per recordar, on descobrir un passat de fusta, de rius, de boscos i de 
secrets. Un camí per conèixer qui eren els raiers, la seva història i la duresa del 
seu ofi ci. Un espai per descobrir l’Associació Cultural dels Raiers de La Noguera 
Pallaresa i altres associacions raieres de tot el món. Un espai viu, en cons-
tant moviment, obert a qualsevol temàtica, a tots aquells que vulguin exposar, 
difondre i compartir allò que saben.

Mostra de l’antic i desaparegut ofi ci de raier vinculat a la transformació de 
la fusta i el seu transport fl uvial pel riu amb un important fons documental, 
etnogràfi c, fotogràfi c i bibliogràfi c.

L’Espai Raier ofereix una visita guiada molt complerta a tot tipus de visitant, des 
d’adults fi ns a nens, també a grups i a escoles. 

Pallars nostàlgic Viatge al centre dels Pirineus 
amb el Tr en dels Llacs

 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Caps de setmana

 Paraules clau: Cultura, territori, espais naturals

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Cap de setmana als Pirineus amb tots els serveis inclosos que permet descobrir 
els encants del Pirineu més autèntic, a través de la nostàlgia dels antics ofi cis 
i costums. Viatge històric als Pallars Jussà i Sobirà, al cor del Pirineu català, 
revivint les transformacions experimentades durant la primera meitat del segle 
XX, els canvis en les formes de vida i els ofi cis perduts. 

Entre fantàstics paisatges muntanyencs, interessants visites culturals a museus 
i monuments, i degustació de la gastronomia autòctona, anirem a la descoberta 
del salt transcendental d’una societat rural i secularment aïllada, de caràcter 
agrícola i ramader, a l’actual desenvolupament industrial i turístic, gràcies en 
part a la revolució que va suposar l’explotació de la riquesa hidroelèctrica.



Gramuntill: un viatge en el temps
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Història, tradició, patrimoni, ecoturisme, visites guiades

Gramuntill, el Mas de Collegats Lloc: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill és una de les dues últimes masies habitades dels deu assentaments 
humans que hi havia hagut a Collegats. Datada almenys des del segle XVI, 
havia estat la seu d’un antic municipi que s’estenia per bona part de Collegats. 

Si us allotgeu en aquesta casa de turisme rural, gratuïtament podreu participar 
en nombroses activitats que us transportaran a un passat no tan llunyà, on 
humans i natura convivien en harmonia. Podreu donar menjar als animals 
de casa (cavalls i aviram de tota mena), collireu la verdura a l’hort que més 
tard us menjareu a l’amanida, degustareu diferents varietats de mels fetes a 
Gramuntill, i us faran una visita guiada per tota la casa. 

A banda de recórrer totes les parts d’una masia catalana i conèixer antigues 
eines del camp, gaudireu d’allò més al molí d’oli de sang, el forn de pa, el celler 
amb les tones, els trulls d’oli o la capella de Sant Miquel.

Visita l’antic Monestir de Gerri de Sal
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Espais naturals, cultura 

 Peperepep Cultural
peperepepcultural@gmail.com 677 701 820

Endinsa’t en el meravellós entorn de Gerri de la Sal i descobreix el monestir 
medieval més important de la zona, tot coneixent què feien els monjos en el 
seu dia a dia. Del conjunt original en queda la bonica església romànica de 
Santa Maria que podràs visitar i veure en detall.

Visita als Salins de Gerri de la Sal
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any. Visites concertades

 Paraules clau: Cultura, turisme industrial, sal, artesania

Ajuntament de Baix Pallars
http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 630 056 138    

Descobreix com en un lloc tan lluny del mar podem elaborar sal. Anima't a 
conèixer com s'elabora la sal de manera artesanal a Gerri de la Sal, igual que 
ho feien els nostres avantpassats i entra dins del brollador d'aigua salada per 
conèixer les seves qualitats i peculiaritats.



Festival de Música Antiga dels Pirineus
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: 30 de juliol de 2016

 Paraules clau: Música, natura, patrimoni

Festival de Música Antiga dels Pirineus

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat / www.packsturisticsfemap.cat 931 641 775

Vine al Festival de Música Antiga del Pirineus, el festival més gran d’Europa, que 
té lloc a 28 municipis del Pirineu. A la Pobla de Segur, el 30 de juliol, concert 
d’Harmonia del Parnàs (País Valencià), i prèviament visita guiada al conjunt mo-
dernista Casa Mauri (palau-residència i molí de l’oli). 

També tens l’opció d’allotjar-te a l’Hotel Solé i gaudir del concert i l’entorn dels 
Pirineus.

Tastet de Ratafia  
i documental al Festival de 
Música Antiga dels Pirineus

 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: 28 de juliol de 2016

 Paraules clau: Música, natura, patrimoni

Festival de Música Antiga dels Pirineus

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat     931 641 775

Si t’agraden els productes de proximitat pots tastar la Ratafia Portet i la 
pastisseria de Postres de Músic el dia 28 de juliol a Licors Portet. 

Durant la vetllada, no et perdis la projecció del documental “Música celestial”, 
en un entorn privilegiat i un ambient idíl·lic. 

Visita el Museu de Gerri de la Sal
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

Paraules clau: Cultura, turisme industrial, sal, artesania

Ajuntament de Baix Pallars Lloc: Gerri de la Sal

http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 630 056 138    

Endinsa't en l'antic magatzem on les mateixes parets ens porten a l'època en 
que es produïa sal a Gerri. Dins del Museu coneixeràs què s'hi feia al magatzem, 
com s'elabora la sal a Gerri i una mica de la història de la sal, des de quan sa-
bem que es fa sal i per què es va abandonar.

 També hi ha un petit homenatge als nostres avantpassats, on ells mateixos ens 
expliquen en primera persona quins són els seus records de quan treballaven 
al salí.



Visita guiada a la Vila Closa de Peramea
 Adreçat a: A tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Cultura, etnografia, història

Era d’Ortega Lloc: Peramea

www.eradortega.org 973 662 036

La Vila Closa de Peramea, al nord de Collegats declarada Bé Cultural d’Interès 
Nacional és el centre del Pla de Corts.

La visitarem per dins, amb els seus carrers  porxats,   l’interior de varies cases 
amb els espais d’oficis medievals com ferreria, forn de pa, celler, gruta, graners 
i corrals. L’església amb talles romàniques i barroques, l’Era d’Ortega com 
element de producció i fins i tot la presó. Imaginareu per un moment la vida al 
segle XV.

Baixada de Falles  
 Adreçat a: A tot tipus de públic

 Temporada: 17 de juny

 Paraules clau: Cultura, tradicions, festes

Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de La Pobla de Segur

www.fallairespobla.cat  973 680 257 (Oficina de Turisme)

Feu nit a la Pobla el 17 de juny i acompanyeu els poblatans i poblatanes a la 
baixada de les Falles pels carrers del poble!

L'origen de les falles al Pirineu és mil·lenari, com l’atracció instintiva que sentim 
cap a les flames des de la prehistòria. A La Pobla la baixada de falles es celebra 
la nit del 17 de juny des de finals dels anys 50. A la tarda, els fallaires, carregats 
amb les seves falles, van cap al cim de la muntanya de Santa Magdalena. Quan 
cau el sol, encenen les falles i inicien el descens, mentre les pubilles i el poble 
sencer desfilen per anar a rebre’ls als peus de la muntanya. Un cop els fallaires 
arriben amb les falles enceses, les parelles es retroben i juntes tornen a enfilar 
el camí del casc antic per fer l'ofrena a la Verge de Ribera i ballar la sardana de 
la Pobla al voltant de la foguera a la plaça de la Pedrera.



CONTACTE:  

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR 
OFICINA DE TURISME
Av. Verdaguer, 35
25500 La Pobla de Segur
Tel. 973 68 02 57
turisme@lapobladesegur.cat 
www.lapobladesegur.cat 
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