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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    
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Distància total     
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Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

RUTESPIRINEUS

Carrilet de l’estany Gento a la Vall Fosca
Descobrim l’antic traçat del Carrilet del Gento, 
avui en dia una meravellosa via verda que flanqueja 
la muntanya a més de 2100m d’altitud

La Torre de Capdella, Pallars Jussà, Lleida, Catalunya

                        Mitjana

                                           3:00h

                                 12,4 km

                                          85m

                                   2.155m

                                  2.115m

                                                       Telefèric Vall Fosca

                                               La Torre de Capdella
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Aquesta guia web i PDF ha estat
publicada amb el suport del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà
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INTRODUCCIÓ

Passejada de 12,4 km de longitud (anada i tornada) per l’antiga via del Carrilet de l’estany Gento. El 
punt de sortida que us proposem és l’estació superior del telefèric de la Vall Fosca (horaris i preus: 
vallfosca.net). Des d’aquest punt, primer rodegem l’estany Gento i a continuació seguim l’antic traçat 
del Carrilet fins a la cambra d’aigües de la central de Capdella (6,2 km). Avancem sempre planers a 
una cota aproximada de 2.140m d’altitud per un camí que no presenta cap dificultat. Fem la tornada 
pel mateix camí.

El Carrilet de l’estany Gento fou construït l’any 1911 per transportar materials per a la construcció de la 
central hidroelèctrica de Capdella i tot el sistema de canalitzacions que comuniquen els diversos estanys 
la zona. Actualment el seu traçat ha estat habilitat com a via verda i es converteix en un camí meravellós 
per passejar i gaudir dels paisatges espectaculars de la part alta de la Vall Fosca. Una caminada ideal per 
fer en família, just a les portes del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

NO ET PERDIS...

Accedir al Carrilet amb el telefèric de la Vall Fosca. Aquest telefèric fou instal·lat l’any 1981 per tal 
de transportar els materials necessaris per a les obres de construcció de la nova central hidroelèc-
trica reversible de Gento-Sallente. Des de que es van acabar les obres, la companyia elèctrica 
cedeix el telefèric per al seu ús turístic durant els mesos d’estiu.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Podem accedir al camí del Carrilet de diverses maneres (veure apartat Observacions). A continuació 
detallem l’accés amb cotxe fins al telefèric de la Vall Fosca, via d’accés al Carrilet més habitual i 
recomanada. A la Pobla de Segur agafem la carretera N-260 en direcció a Senterada. Arribem a Senterada 
després de 10,1 km. Just a l’entrada d’aquest poble, agafem la carretera L-503 cap a la dreta en direcció 
a la Pobleta de Bellveí i Capdella (senyalitzat). Avancem per la carretera L-503 uns 26 km, fins arribar a 
l’embassament de Sallente (remuntem tota la Vall Fosca deixant enrere els següents nuclis de població, 
per ordre: la Pobleta de Bellveí, la Plana de Mont-Ros, Molinos, la Torre de Capdella, Espui i Capdella). 
Deixem enrere a la dreta la presa de l’embassament de Sallente i continuem fins que arribem a l’estació 
inferior del telefèric Vall Fosca. Agafem el telefèric fins a l’estació superior, punt d’inici de la ruta (horaris 
i preus: vallfosca.net).
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MÉS INFORMACIÓ

DURADA: Dia complet

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 3:00h en total: 0:05h des de l’estació superior del telefèric 
fins al punt d’inici del Carrilet, 0:15h des d’aquest punt fins al trencall del camí de la canal de Pigolo, 1:10h 
des d’aquest trencall fins a la cambra d’aigües (final del Carrilet). 1:30h per tornar seguint el mateix itinerari.

DESNIVELL ACUMULAT: 85m

DIFICULTAT TÈCNICA: Mitjana. L’excursió no presenta cap dificultat tècnica ni té desnivell. Classifiquem la 
ruta en el grau de dificultat mitjana arrel de la seva longitud (12,4 km anada i tornada).

ÈPOCA: Primavera, estiu i tardor. Recomanem, però, fer aquesta ruta a l’estiu per tal de poder accedir-hi 
amb el telefèric de la Vall Fosca, que només està obert al públic durant els mesos d’estiu i és una atracció 
en si mateix (horaris i preus: vallfosca.net).

MATERIAL: Res en especial.

CARTOGRAFIA: 
· Vall Fosca - Montsent de Pallars. 1:25.000. Editorial Alpina. 
· Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000. Vall Fosca - 54. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC).

OBSERVACIONS: Podem accedir al camí del Carrilet de tres maneres. La primera és amb el telefèric de 
la Vall Fosca, que podem agafar durant els mesos d’estiu des de l’embassament de Sallente (horaris 
i preus: vallfosca.net). La segona opció és pujar a peu pel camí de la canal de Pigolo (2 km, 370m de 
desnivell); podeu trobar més informació a la Guia Web i PDF: “Estany Gento per la canal de Pigolo”. La 
tercera opció és accedir al camí del Carrilet amb un vehicle tot terreny per una pista que surt del nucli 
de població d’Espui i puja fins al coll de Triadó i la cambra d’aigües; en aquest cas, farem l’itinerari del 
Carrilet en sentit invers.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Estany Gento - Telefèric 0:00h 2.155m 42.5103460º 0.9962220º

        Estany Gento - Inici Carrilet 0:05h 2.142m 42.5079150º 1.0024767º

        Trencall Canal de Pigolo - Carrilet 0:20h 2.140m 42.5017740º 1.0051180º

        Cambra d’Aigües 1:30h 2.115m 42.4727084º 1.0128469º

        Estany Gento - Telefèric 3:00h 2.155m 42.5103460º 0.9962220º
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Sistema de coordenades geográfiques. Datum Europeu 1950

SABIES QUE...

La capçalera de la Vall Fosca és una de les zones més fredes de Catalunya? De fet, l’estació 
meteorològica de l’estany Gento ostenta el record de temperatura més baixa registrada a la 
península Ibèrica. Concretament fou el 2 de febrer de 1956, amb un registre de -32°C.
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Comencem l’itinerari a           l’estació superior del telefèric de la Vall Fosca (0:00h - 2.155m). Just al costat 
del telefèric ens trobem un panell informatiu del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i 
l’antic refugi-alberg de l’estany Gento, que als anys 70 era una casa de colònies i alberg per a ús exclusiu 
dels treballadors de la companyia elèctrica FECSA i els seus familiars. Actualment allotja una oficina 
d’informació turística (només durant els mesos d’estiu) i disposa d’un espai habilitat com a refugi lliure. 

Baixem uns metres fins a l’estany i el comencem a rodejar. Al costat de les dues torres de formigó (cambres 
d’aigua) de la central reversible Gento-Sallente veiem una escultura que ens mostra el diàmetre dels dos 
tubs d’acer que hi ha excavats a la roca (a l’interior, i que no veiem) i que comuniquen l’estany Gento amb 
l’embassament de Sallente. Continuem rodejant l’estany Gento per un caminet que passa per la base de 
la paret de la presa. Passem pel costat d’algunes cases tapiades del complex de la central i arribem al   
(2)   punt d’inici del Carrilet (0:05h - 2.142m), un senyal vertical ens ho indica. A partir d’aquest punt i fins a 
la cambra d’aigües seguirem el traçat del Carrilet. Encara es conserven els rails del ferrocarril -de 60 cm 
d’amplada- durant gairebé tot el traçat.

Durant el recorregut anem creuant diversos túnels que hi ha excavats a la roca. Aviat arribem al             trencall 
del camí de la canal de Pigolo (0:20h - 2.140m). Aquest corriol és una de les possibles vies d’accés al camí 
del Carrilet: puja des de la presa de l’embassament de Sallente fins on ens trobem ara fent ziga-zagues i 
superant un desnivell d’aproximadament 370m en 2 km. Nosaltres continuem pel camí del Carrilet. Anem 
flanquejant el Montsent de Pallars a una cota aproximada de 2.140m. A la nostra dreta hi veiem el fons de 
la vall i les muntanyes del seu costat occidental.

Arribem a un punt on se’ns obra la perspectiva de tota la Vall Fosca (S). Si fa un dia clar les vistes fàcilment 
abastaran fins a la serra del Montsec i podrem distingir-hi clarament el congost de Terradets! Ja cap 
al tram final del camí, val la pena destacar les vistes que tenim cap a l’oest de les valls de Riqüerna i 
Filià, dues valls secundàries que desemboquen a la Vall Fosca a l’alçada del poble de Capdella, que 
també veiem clarament. Finalment arribem a la        cambra d’aigües de la central de Capdella (1:30h 
- 2.115m). La central de Capdella fou la primera central hidroelèctrica construïda a Catalunya i entrà en 
funcionament l’any 1914. Des de la cambra d’aigües veiem les dues canalitzacions que baixen cap a l’edifici 
de les turbines, que està situat al fons de la vall al costat de la carretera; el desnivell és de 836m.

Tornem cap a l’estany Gento i        l’estació del telefèric (3:00h - 2.155m) pel mateix camí que hem fet a 
l’anada. Durant la tornada gaudim de molt bones vistes de la capçalera de la vall i el circ de Sallente.

RECORREGUT

Les magnífiques vistes que tenim de la Vall Fosca mentre recorrem el Carrilet.

Creuar els túnels que hi ha excavats a la roca.

Descobrir i endinsar-nos en la història de la central hidroelèctrica.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de l’època de l’any, de la neu i de les 
condicions meteorològiques. La senyalització (marques, panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES 
PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i prudent a la muntanya. Així mateix, 
us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen 
un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar 
un correu a info@rutespirineus.cat.

Telefèric Vall Fosca

El telefèric Vall Fosca es va instal·lar l’any 1981 per facilitar la construcció 
de la central reversible de Sallente. Posteriorment es va cedir per al seu 
ús turístic durant els mesos d’estiu (de juliol a setembre). El telefèric 
supera un desnivell de 450m i ens permet accedir al P.N. d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici per l’estany Gento. Més informació: vallfosca.net. 
 
Coordenades GPS: 42.506985º 0.990697º

Museu Hidroelèctric de Capdella

El Museu de la Central de Capdella ens permet descobrir els canvis 
tecnològics, econòmics i socials que va suposar la construcció de 
la primera gran central hidroelèctrica de Catalunya, que va entrar en 
funcionament l’any 1914. El museu està situat a peu de carretera (2 
km abans d’arribar al nucli de Capdella). Més informació: vallfosca.net. 
 
Coordenades GPS: 42.466661º 0.990583º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Ermita de Sant Vicenç de Capdella

L’església de Sant Vicenç, a Capdella, és una de les grans joies del romànic 
del Pallars Jussà. Destaca pel seu campanar quadrat, el seu absis amb 
arcuacions llombardes i per una figura de Crist del segle XII que es va 
trobar al seu interior (actualment conservada al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya a Barcelona). 

Coordenades GPS: 42.473598º 0.991130º

L’Epicentre - Centre de Visitants del Pallars Jussà

L’Epicentre és el punt neuràlgic de la informació turística del Pallars 
Jussà i l’espai on s’expliquen els valors del seu patrimoni cultural i 
natural. D’una manera amena i interactiva ens introduïm en la història de 
la comarca, la seva cultura, els grans paisatges, el cel i els sons de la nit, 
els dinosaures,... Més informació i horaris: www.pallarsjussa.net, 973 653 
470). Coordenades GPS: 42.165946º 0.894991º
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!

RUTESPIRINEUS

http://www.rutespirineus.cat/guies-web-i-pdf-gratuites
http://www.rutespirineus.cat/sortides-organitzades-i-excursions-guiades-pirineus
http://www.rutespirineus.cat/comunitat-rutes-pirineus
http://www.rutespirineus.cat/serveis-per-a-organismes-i-empreses

