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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Noguera Pallaresa i Vall d’Àssua des de Sort
Caminem per la riba del riu Noguera Pallaresa 
i ens endinsem a la Vall d’Àssua

Sort, La Vall d’Àssua i el Batlliu de Sort, 
Pallars Sobirà, Lleida, Catalunya, Espanya

                       Notable

                                           4:45h

                                18,7 km

                                         605m

                                 1.099m

                                 692m

                                                      Sort - Hotel Les Brases

                                                Sort

CatalàCatalà

Rutes 
circulars

Paisatges 
pintorescos

Rutes 
circulars

Llacs, rius 
i cascades

Patrimoni
històric

Ruta patrocinada per l’Hotel Restaurant 
Les Brases de Sort, al cor del Pallars Sobirà.

Avinguda Generalitat, 27, s/n, 25560 Sort (Pallars Sobirà)
info@hotelbrases.com - 973 621 071
www.hotelbrases.com
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Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final
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INTRODUCCIÓ

Bonica ruta que ens permet endinsar a la part baixa de la Vall d’Àssua tot seguint els antics camins 
de bast que comuniquen els diversos nuclis de població de la zona. Comencem l’excursió a Sort, la 
capital del Pallars Sobirà, i remuntem el riu Noguera Pallaresa fins a Rialp. Una pujada costeruda 
ens porta fins al tranquil poblet de Surp, que encara conserva tot el seu encant. Des de Surp baixem 
fins al fons de la vall del riu Pamano, visitem l’enrunada Mola de Sall i pugem fins a Altron. Un llarg 
i panoràmic flanqueig ens porta fins a l’ermita de Sant Josep d’Olp, talaia imprescindible des d’on 
gaudim d’unes vistes magnífiques de tota la vall. Tornem a Sort passant pel nucli d’Olp.

Aquesta ruta és un viatge meravellós al cor del Pallars Sobirà. Comencem l’itinerari remuntant el riu 
Noguera Pallaresa, eix vertebrador de tot el territori pallarès. L’espectacular entrada a Rialp pel magnífic 
pont penjat de Santa Caterina (del segle XIX), així com la visita a l’enrunat castell medieval de Rialp, ens 
preparen per a la breu però costeruda pujada fins al bellíssim poblet de Surp. A continuació visitem l’antiga 
Mola de Sall, que està situada a l’anomenat riu dels mil noms; i és que al seu curs baix se li diu Sant Antoni, 
al seu curs mig riu d’Altron, i al seu curs alt se l’anomena Pamano. Un bonic flanqueig des del pintoresc 
poble d’Altron ens porta fins a la panoràmica ermita de Sant Josep d’Olp, indret encisador que ens ofereix 
àmplies vistes de tota la vall del Noguera Pallaresa i del Batlliu de Sort. Des d’Olp baixem meravellats a 
través d’una vella roureda, ben arrecerats per bonics marges de pedra seca.

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Creuar el riu Noguera Pallaresa per sobre del pont penjant de Santa Caterina, 

abans d’entrar a Rialp.

Passejar pels carrerons estrets i pintorescos de Surp, Altron i Olp.

Refrescar-nos a les fonts del Batlliu de Sort i de la Vall d’Àssua.

Els camins històrics de la Vall d’Àssua i del Batlliu de Sort.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Sort - Hotel Les Brases 0:00h 692m 42.4148759º 1.1323210º

         Pont penjant de Santa Caterina 1:15h 721m 42.4453320º 1.1379229º

        Surp 2:15h 1.055m 42.4528609º 1.1267589º

        Mola de Sall 2:50h 843m 42.4530309º 1.1085520º

        Altron 3:05h 956m 42.4507070º 1.1035219º

        Sant Josep d’Olp 3:40h 1.099m 42.4370069º 1.1220500º

        Olp 4:00h 1.095m 42.4301069º 1.1144570º

        Sort - Hotel Les Brases 4:15h 692m 42.4148759º 1.1323210º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950
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MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Dia complet

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:45h en total: 2:15h des del punt d’inici fins a Surp i 2:30h des 
d’aquest poble fins a Sort passant per la Mola de Sall, Altron i Olp.

DESNIVELL ACUMULAT: 605m

DIFICULTAT TÈCNICA: Notable. El recorregut no presenta cap dificultat tècnica.

ÈPOCA: Tot l’any. 

MATERIAL: Recomanem portar uns prismàtics per a l’observació de grans i petits rapinyaires (voltor comú, 
àguila daurada, milà reial, aligot, xoriguer...) i d’altres aus.

CARTOGRAFIA:

· Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Si som un grup nombrós, cal parar atenció a l’hora de creuar el pont de Santa Caterina. 
És recomanable fer-ho dividits en petits grups. 

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

El punt d’inici de l’excursió se situa a l’Hotel Restaurant Les Brases de Sort. Arribem a Sort per la carretera 
C-13. L’hotel Les Brases està situat a la mateixa carretera C-13, just a la sortida del poble pel seu extrem 
N. La C-13 és la carretera principal que articula i creua tot el poble de cap a cap. A davant de l’hotel hi ha 
places d’aparcament públic gratuïtes per a estacionar-hi els vehicles.

NO ET PERDIS...

Els diversos horts que hi ha a Surp i a Olp, la majoria ubicats en bonics indrets panoràmics. Sembla 
impossible que a aquesta altitud hi puguin créixer boníssimes fruites i verdures!

SABIES QUE...

Als voltants de la vila de Sort hi ha fins a cinc forns de calç? En aquestes contrades la calç es feia 
servir com a plaguicida, desinfectant i conservant d’aliments. Quan es barrejava amb aigua se 
n’obtenia calç apagada, que servia com a morter per unir les pedres en les construccions. Els forns 
servien per transformar roques carbonàtiques en calç viva. L’indret on s’ubicava el forn havia de 
tenir en compte la proximitat a les roques, arrel de la gran dificultat que comportava transportar-
les des de la pedrera. La tècnica per obtenir calç mitjançant la cocció de roques ja es descriu de 
forma precisa en tractats romans d’agricultura.
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Comencem la ruta al davant de          l’Hotel Les Brases de Sort (0:00h - 692m). Caminem per la carretera 
C-13 i travessem el poble de Sort en direcció a Tremp (S). A l’entrada del poble creuem el riu Noguera 
Pallaresa pel pont de la carretera N-260 (en direcció a la Seu d’Urgell). Passem pel costat d’un restaurant 
i agafem un camí que surt a mà esquerra (N). Veiem un senyal vermell del Camí Natural de Sort i la Vall 
d’Àssua, on s’indica Rialp, el nostre proper objectiu. Durant tot el recorregut anirem alternant aquestes 
senyalitzacions verticals vermelles amb les dels itineraris proposats per la Generalitat de Catalunya 
(senyals verticals verds). Ambdues senyalitzacions verticals es complementaran amb marques de pintura 
groga i amb algunes plaques metàl·liques.

Avancem per una pista deixant a banda i banda diversos trencalls fins que arribem a un replà on es troba 
l’entrada a una casa particular. A l’esquerra surt un corriol que protegeix la caiguda al talús amb una 
barana de fusta. Encetem un tram preciós per l’anomenat Camí de Triago. Avancem amb el riu Noguera 
Pallaresa a la nostra esquerra. Passem pel costat d’un antic forn de calç i aviat veiem, a l’altra banda del 
riu, les cases de la Bastida de Sort, un veïnat que està ubicat en un petit promontori. Gaudim d’aquest 
agradable camí riberenc envoltats de magnífics lledoners. Més endavant el terreny es fa més abrupte i el 
camí remunta un petit contrafort. Seguim avançant i enllacem amb una pista que ens porta novament fins 
al fons de la vall. Continuem per un corriol protegit amb baranes que va seguint les incidències del terreny, 
ara més marcades arrel dels espadats que cauen al riu. Passem pel costat del mirador del Colomar d’en 
Martí, des d’on gaudim de bones vistes de l’entrada de la Vall d’Àssua, amb el Montsent de Pallars al fons. 
L’edifici enrunat és un antic colomar d’origen medieval que servia per criar coloms i colomins. 

Continuem avançant pel costat oriental del riu fins que arribem a l’espectacular        pont penjant de 
Santa Caterina (1:15h - 692m), porta d’entrada a Rialp. Travessem el pont i pugem uns metres fins a la 
carretera, que també creuem. Enfilem cap a l’església i pugem fins a l’enrunat castell de Rialp, del segle 
XIII, que dominava tota la zona i controlava l’entrada a la Vall d’Àssua. Entrem al poble i girem a l’esquerra 
per un carreró, seguint les marques. Deixem Rialp enrere i agafem el Camí Vell de Rialp a Surp. Pugem 
en fort pendent per la falda de la muntanya, entre camps de dall i de conreu i murs de pedra seca, 
que delimiten cada tros. Algun tram del camí conserva restes de l’antic empedrat. Fem un últim esforç i 
arribem a          Surp (2:15h - 1.055m), a on hi destaca l’església romànica de Sant Iscle i Santa Victòria, del 
segle XI. Val la pena dedicar uns minuts a explorar els estrets carrerons d’aquest poblet tan pintoresc, que 
encara conserva la seva autenticitat. 

Sortim de Surp pel seu extrem O. Passem pel costat d’uns horts molt ben cuidats des d’on tenim vistes de 
tota la vall. Continuem fins a la carretera que baixa cap a Rialp i la seguim durant uns metres. Poc després 
d’un revolt agafem un corriol que surt a la dreta i que baixa fent drecera fins a la carretera d’Escàs i 

RECORREGUT
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Continuem la ruta i creuem el riu Pamano -anomenat riu de Sant Antoni en aquest tram- per un pontó 
cimentat. Gaudim de la frescor del curs d’aigua i de l’ombra dels verns i els pollancres fins que arribem a 
una zona d’esbarjo, ideal per descansar i/o fer-hi un pícnic. Comencem ara un tram de pujada en direcció 
a Altron. El camí supera el desnivell fent dues marrades marcades. Arribem a un trencall, nosaltres ens 
desviem cap a la dreta i abordem el darrer tram de pujada fins a         Altron (3:05h - 956m). Passem pel 
costat de l’església romànica de Sant Serni i sortim del poble per un carreró que ens deixa a una rotonda. 
Agafem la carretera LV-5223 en direcció a Sort. Avancem per aquesta via 500m fins que ens desviem a 
la dreta i agafem l’antic camí d’Olp (senyalitzat). Iniciem ara un bonic tram que va resseguint el perfil de 
la falda de la muntanya. El camí passa pel costat de prats de dall i, per tant, ens trobem uns quants vailets 
que hem de deixar tal i com els hem trobat (tancats o oberts). Desviant-nos momentàniament del camí 
podem pujar fins al cim d’un turonet on s’alça la petita ermita de           Sant Josep d’Olp (3:40h - 1.099m). 
Aquest turó del serrat de Sant Josep és la cota màxima de la nostra excursió i un mirador fantàstic de la 
Vall d’Àssua, el Montsent de Pallars, el Montorroio, el Cap d’Arquer, la vall del Noguera Pallaresa, el Batlliu 
de Sort i les grans obagues de la Torreta de l’Orri. A sota de l’ermita hi ha unes taules de pícnic. Tornem fins 
al camí d’Olp i continuem la ruta en direcció S. 

De seguida veiem les teulades i el campanar de l’acollidor poblet       d’Olp (4:00h - 1.095m). El carrer 
principal ens porta fins a l’església de la Mare de Déu de la Candelera. Baixem per un carreró (senyalització 
de Sort, el nostre destí) i passem pel costat d’uns horts preciosos. Anem baixant i aviat passem per la 
capella abandonada de Sant Pere. Entre murs i marges de pedra seca arribem a la font del barranc 
de les Lleres, un oasi en plena solana que ens permetrà refrescar-nos si fa molta calor. Més endavant 
enllacem amb una pista asfaltada que agafem cap a la dreta. La seguim durant gairebé 1 km fins que ens 
desviem a l’esquerra per un corriol. Avancem per entre roures, aurons i blades. Arribem a una nova cruïlla 
de camins. Anem seguint les indicacions de Sort i finalment arribem a la vila. Caminem uns metres més 
fins a          l’Hotel Les Brases (4:45h - 692m), punt i final del nostre recorregut.

QUAN LA NATURA ÉS AMABLE

 El lledoner (Celtis australis) és un arbre caducifoli de la família de les cannabàcies que pot 

créixer en qualsevol tipus de terreny i gaudeix d’una bona longevitat, pot viure fins a 500-600 

anys. La seva capçada és densa i arrodonida i el seu tronc és d’escorça llisa i de color gris. 

Actualment forma part del paisatge urbà i està present en carrers, places, parcs i jardins de 

molts pobles i ciutats del nostre país. A la muntanya i al camp, però, sempre se li ha donat 

infinitat d’usos: la seva fusta s’ha utilitzat per fer utensilis agrícoles aprofitant la seva flexibilitat 

i resistència: forques, pales, mànecs,... Les seves branques han servit per alimentar el bestiar i 

de la seva fusta també se n’ha fet llenya i carbó. Per aquest motiu és habitual veure lledoners 

plantats al costat de les masies. A més a més, de les seves arrels se n’extreia un colorant groc 

que servia per a tenyir la seda i el seu fruït, el lledó, és dolç i comestible a la tardor. 

Caregue. Continuem uns metres per la carretera fins que arribem al trencall de l’antiga          Mola de Sall 
(2:50h - 843m). (Veiem una teulada mig derruïda just a sota nostre). Un darrer trencall a l’esquerra ens 
porta fins al fons de vall. La Mola de Sall era una petita central hidràulica que va deixar d’operar als anys 
60. Fou construïda l’any 1924 pels promotors Joaquim Moner d’Altron i Josep Bertran de Surp i proveïa 
d’electricitat tots els pobles de l’entorn (Sorre, Caregue, Escàs, Rodés i Altron). Al costat de la central hi 
havia les restes d’un molí fariner, que també fou construït l’any 1924. 
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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.

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua 

Ubicat al poble de Llessuí, el museu és un centre dinamitzador de tota 
la Vall d’Àssua. Visitant-lo entendrem com treballaven i vivien els pastors 
de la vallen el passat i com ho fan avui en dia, utilitzant tecnologies com 
el GPS, la telefonia mòbil o la xolla mecanitzada. Si volem saber més 
sobre el món ramader, no ens podem perdre aquesta experiència! Més 
informació i horaris: http://turisme.pallarssobira.cat/finteresmuseus.php?id=66.

Coordenades GPS: 42.450616º 1.072324º

Formatgeria LA PEÇA D’ALTRON

En aquesta fantàstica formatgeria artesanal podem fer una visita guiada 
per conèixer les seves instal·lacions i descobrir els processos que 
converteixen la llet en formatge. També hi podem fer una degustació de 
les diverses varietats de formatges que elaboren. La formatgeria està 
situada a 50m de la rotonda que hi ha a l’entrada d’Altron. (Més informació 
i vistes: 615 852 179)

Coordenades GPS:  42.4486400º 1.1044010º

Museu de les Papallones de Catalunya 

El Museu de les Papallones de Catalunya, al nucli de població de 
Pujalt, dins del terme municipal de Sort, és un centre d’interpretació, 
investigació i divulgació dedicat a les papallones i a les seves relacions 
amb el medi i els processos en què intervenen. (Més informació i horaris 
de visita: www.papallones.net)

Coordenades GPS: 42.416452º 1.111195º
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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

