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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions
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La Geganta Adormida, itinerari històric 
pel pla de Corts
Descobrim el bell paisatge agro-forestal del pla 
de Corts i el singular estany de Montcortès

Gerri de la Sal, Baix Pallars, Pallars Sobirà, Lleida, 
Catalunya, Espanya
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Pallars Sobirà.
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Om de Peramea - la plaça de la Vila 0:00h 902m 42.328751º 1.048044º

        Dolmen de la Cabana de la Mosquera 0:20h 906m 42.319905º 1.048274º

        Creu del Pujol 0:35h 915m 42.317854º 1.041630º

        Pujol 0:55h 835m 42.309975º 1.037576º

        Cortscastell 1:25h 819m 42.321010º 1.024615º

        Església de Sant Martí de Montcortès 2:25h 1.047m 42.328863º 1.004561º

        Estany de Montcortès 2:35h 1.028m 42.328876º 0.992843º

        Casa del Coll 3:10h 1.062m 42.332860º 1.015994º

        Església de Sant Esteve de Bretui 3:20h 1.063m 42.332746º 1.020426º

        Mas d’en Jaume 3:40h 909m 42.329708º 1.031874º

        Om de Peramea - la plaça de la Vila 4:05h 902m 42.328751º 1.048044º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.

Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), 

itinerari sentit de la ruta inici / final
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EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Arribar fins al peculiar estany de Montcortès i descansar a la seva riba.

Descobrir el dolmen de la Mosquera, la creu del Pujol i els pintorescos pobles del pla 

de Corts.

Contemplar el mosaic agroforestal als peus de la Geganta Adormida.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de 14,6 km de longitud pel pla de Corts, al Pallars Sobirà. La ruta comença al nucli 
de Peramea, a prop de Gerri de la Sal i dins del terme municipal conjunt del Baix Pallars, i recorre 
l’altiplà del pla de Corts, tot passant per petits llogarrets i visitant el singular estany de Montcortès. 
El camí transita per antics camins de ferradura i és un itinerari relativament planer, apte per a gent 
acostumada a caminar.

La ruta ens permet conèixer el paisatge agro-forestal, les magnífiques rouredes del pla de Corts i el 
bonic estany de Montcortès, ja a tocar de la màgica Vall Fosca (Pallars Jussà). Caminar per antics camins 
de ferradura ens transporta a temps remots, quan la gent havia d’anar a peu d’un lloc a un altre, amb els 
animals de bast com a companyia. La Geganta Adormida (1.181m), una muntanya de peculiar silueta, és 
mut testimoni del pas del temps.

SABIES QUE...

L’estany de Montcortès és una de les grans joies naturals del Prepirineu? És un dels pocs estanys 
càrstics de Catalunya i el que està situat a més altura, per sobre dels 1.000m. Si estem atents 
veurem que, entre els canyissars, s’hi amaguen diverses espècies d’aus i, fins i tot, algunes hi fan 
niu. És responsabilitat de tots que aquest espai es conservi, evitant qualsevol activitat que el pugui 
malmetre o degradar l’entorn.

MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Dia complet

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:05h en total. 2:35h des de Peramea fins a l’estany de Montcortès 
passant pel Pujol i Cortscastell i 1:30h per tornar a Peramea passant per Bretui i la masia d’en Jaume.

DESNIVELL ACUMULAT: 185m

DIFICULTAT: Notable.

ÈPOCA: Tot l’any, tot i que a l’estiu hem d’aprofitar les hores de més fresca.
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Comencem l’itinerari històric pel pla de Corts a l’om de Peramea, a la plaça de la Vila (0:00h - 902m). 
Sortim de la plaça seguint la carretera, passem per davant dels safareigs i continuem en direcció SO uns 
200m fins que trobem un trencall a mà esquerra, on hi ha un rètol informatiu de l’itinerari i una indicació 
cap al Pujol. Prenem aquesta pista que avança entre camps de cereals, passem per la font de Sant Cristòfol 
i arribem a un corral d’ovelles sota la mirada de la Geganta Adormida. Passem per davant del corral, amb 
cura de no esverar les ovelles ni els gossos que les vigilen, i continuem per la pista a la dreta. 

Arribem a una bifurcació de pistes. Aquí abandonem un moment l’itinerari i visitem el dolmen de la 
Cabana de la Mosquera (0:20h - 906m), un monument megalític de caràcter funerari de l’edat de Bronze. 
El dolmen queda a mà dreta, amagat darrera d’un petit alzinar, al mig d’un camp de farratge i embardissat 
per les romegueres. Per arribar-hi hem d’entrar al tancat d’ovelles, que després haurem de tornar a tancar. 

Retornem a la pista del Pujol i la seguim en direcció SO. Passem pel costat d’una bassa on canten, incansables, 
les granotes i arribem a la creu del Pujol (0:35h - 915m), una creu de terme datada del 1622. Continuem 
recte per la pista i, tot seguit, per un camí senyalitzat amb pintura groga que s’endinsa en un alzinar i enllaça, 
més avall, amb la carretera que va al Pujol. Continuem per la carretera i, al cap de pocs metres, veiem un 
cartell que indica el camí cap a Cortscastell, que és per on continuarem després de visitar el Pujol. Ara 
seguim per la carretera asfaltada que ens condueix fins al petit nucli del Pujol (0:55h - 835m). 

RECORREGUT

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem a Gerri de la Sal per la carretera N-260 des de la Pobla de Segur (S) o des de Sort (N). Just al 
mig de Gerri agafem un trencall en direcció a “Peramea / Montcortès / La Pobleta de Bellveí” i, per una 
carretera local amb forces revolts, pugem fins a Peramea. Podem aparcar a la plaça del poble.

NO ET PERDIS...

Visitar la vila closa de Peramea i els seus bonics carrers porxats, l’església de Sant Cristòfol, la 
torre dels Colomers i l’om monumental ubicat a la plaça de la vila. I pujar a la roca del Castell 
per gaudir d’una extensa panoràmica de l’altiplà del pla de Corts, presidit per la silueta de la 
Geganta Adormida.

CARTOGRAFIA:
· Pallars Sobirà - 26. 1:50.000. Editorial ICGC.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: Tot i que el camí està senyalitzat, en el tram entre la masia d’en Jaume i Peramea la 
senyalització és deficient i el camí pot resultar perdedor. En aquest tram recomanem estar molt atents o, 
per facilitar-ne la localització, utilitzar el GPS.  
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Després de visitar Pujol, desfem el camí fins a la cruïlla de Cortscastell i prenem el corriol que baixa pel mig 
del bosc fins a uns camps. El resseguim, tot gaudint d’espectaculars vistes sobre el congost de Collegats al 
S, i enllacem de nou amb la carretera. Seguim la carretera a l’esquerra i arribem al petit nucli de Cortscastell 
(1:25h -819m). Continuem uns metres fins a una cruïlla sota un gran penyal, deixem el camí de l’esquerra que 
va cap a Peracalç i nosaltres continuem en direcció a Montcortès. Passem pel costat de la bonica ermita de 
Santa Anna, malauradament en un estat deplorable de conservació, i enfilem pel mig d’una roureda tot 
resseguint una paret de pedra seca. Enfilat en un turó, cap a ponent, albirem el bonic poble de Montcortès. 
Seguim el camí pel mig de la roureda i, després de travessar un torrent sec, pugem seguint els senyals que 
ens condueixen per entre boscos i camps de cereals fins al poble. 

Entrem a Montcortès per un camí força embardissat, tot resseguint un marge de pedra seca. Pugem pel 
carrer Major i arribem a l’església de Sant Martí de Montcortès (2:25h - 1.047m), situada al bell mig del 
poble. Girem a l’esquerra i seguim les indicacions cap a l’estany de Montcortès. Enllacem amb la carretera 
asfaltada, que seguim fins a la collada de Sant Antoni, on s’alça un petit oratori. Just al davant ja s’albira 
l’estany. Deixem la carretera i baixem per un camí cap a l’estany de Montcortès (2:35h - 1.028m). En 
aquest indret podem fer un mos i gaudir de les vistes de l’entorn, sempre tenint en compte de no molestar 
els animals ni malmetre aquest lloc tan singular i, a la vegada, tan fràgil. 

Desfem el camí i retornem a l’església de Sant Martí de Montcortès. Descartem el camí de Cortscastell i 
continuem amunt pel carreró de davant de l’església fins que trobem uns contenidors i el camí a Bretui. 
Seguim el camí que baixa a tocar d’un mur de pedra seca en direcció E. Passem per prats de dall i una 
bonica roureda i enllacem amb la carretera asfaltada a l’altura de la casa del Coll (3:10h - 1.062m). 
Seguim pel voral de la carretera, poc transitada, que ens condueix fins a Bretui, on trobem l’església 
de Sant Esteve de Bretui (3:20h - 1.063m). 

Davallem altre cop a la carretera i enllacem amb el camí cap a la masia d’en Jaume. Seguim el camí, força 
embardissat, que davalla entre murs de pedra seca. Arribem a la carretera i fem uns metres per aquesta via 
fins que recuperem el camí a l’esquerra que continua baixant entre camps i bosc fins al mas d’en Jaume 
(3:40h - 909m). Deixem les granges de vedells a l’esquerra i continuem fins a uns abeuradors. Girem a 
l’esquerra i passem prop de la granja, tot resseguint un mur que gira cap a l’E. El camí, en aquest tram, està 
molt embardissat i poc trepitjat. Poc més avall, just després de traspassar un tancat, cal estar atents perquè 
deixem el camí, que continua baixant, i agafem un corriol a l’esquerra. Continuem pel corriol i enllacem 
amb una pista fins a una cruïlla. Continuem baixant fins que travessem el llit d’un torrent sec i enfilem cap 
a Peramea. 

Entrem a Peramea i girem a l’esquerra, Arribem a l’om de Peramea, a la plaça de la Vila (4:05h - 902m), 
punt d’inici i final d’aquesta bonica excursió entre el Baix Pallars i la Vall Fosca.
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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.

Santa Maria de Gerri

Aquest monestir, situat a Gerri de la Sal, al Baix Pallars, fou fundat a 
principis del segle IX en l’indret on abans hi hagué l’església de Sant 
Vicenç i és una de les grans joies arquitectòniques del Pallars. Del conjunt 
monàstic, actualment se’n conserva l’església, que té una estructura de 
tres naus, amb volta de canó de perfil semicircular a la nau central. Un 
fabulós pont romànic comunica el monestir amb la vila de Gerri.

Coordenades GPS: 42.322190º 1.066583º

L’Argenteria

L’Argenteria és un dels punts més atractius del Congost de Collegats. 
Es tracta d’una zona rocosa que presenta unes formes espectaculars, 
sobretot en hiverns molt freds quan l’aigua que flueix per la roca es 
converteix en gel. Per anar a l’Argenteria haurem de seguir la N-260 i, 
abans del túnel de l’Argenteria, prendre la carretera antiga (tancada al 
trànsit), i després de caminar uns centenars de metres la reconeixerem a 
l’altre banda a sobre la Noguera Pallaresa.

Coordenades GPS: 42.2923642º 1.0351823º

Activitats aquàtiques al riu Noguera Pallaresa

Sort i el riu Noguera Pallaresa han esdevingut durant els darrers anys 
tot un referent mundial per a la pràctica dels esports d’aventura; i molt 
especialment pel que fa al caiac en aigües braves, el ràfting i el barranquisme. 
A Sort i a la resta de pobles de la vall del riu Noguera Pallaresa hi trobareu 
una àmplia oferta d’empreses que ofereixen aquestes activitats.

Coordenades GPS: 42.409109º 1.130185º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
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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!


