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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     

Volta a la serra de Freixa des de Llagunes
Descobrim el frondós bosc de l’obaga de Llagunes 
i els prats alpins de la serra de Freixa

Soriguera, Vall de Siarb, Pallars Sobirà, Lleida

                        Mitjana

                                           2:40h

                                  7,5 km

                                           500m

                                   1.700m

                                  1.302m

                                                        Refugi Vall de Siarb

                                                Llagunes

CatalàCatalà

Llacs, rius 
i cascades

Rutes 
circulars

Ruta patrocinada pel refugi Vall de Siarb. 
Servei d’allotjament i àpats a Llagunes, 
la teva llar al Pirineu!

Llagunes
info@valldesiarb.com - 649 257 884
www.refugivalldesiarb.com
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Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Llagunes - Refugi Vall de Siarb 0:00h 1.302m 42.3700280º 1.1900669º

        Pont de fusta 0:07h 1.260m 42.3684044º 1.1924136º

        Trencall Roca de Llagunes 0:20h 1.340m 42.3695960º 1.1896259º

        Roca de Llagunes 0:30h 1.366m 42.3663910º 1.1922350º

        Pista 0:50h 1.410m 42.3638501º 1.1862145º

        Trencall Clot del Pui 1:00h 1.505m 42.3618320º 1.1895209º

        Serra de Freixa 1:20h 1.650m 42.3571880º 1.1831750º

        Cabana de Freixa 1:35h 1.700m 42.3579910º 1.1926950º

        Coll 1:50h 1.700m 42.3573949º 1.2013090º

 1     Trencall font de Fornicons 2:25h 1.295m 42.3669060º 1.1983150º

        Llagunes - Refugi Vall de Siarb 2:40h 1.302m 42.3700280º 1.1900669º
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INTRODUCCIÓ
Itinerari circular de 7,5 km de longitud per la bonica i pintoresca vall de Siarb, al Pallars Sobirà. Aquesta 
excursió ens ofereix un variadíssim ventall paisatgístic, des dels boscos de ribera del fons de vall fins 
als prats alpins de la serra de Freixa, passant per les frondoses pinedes de pi roig de les obagues de 
la muntanya. Podem dividir la ruta en tres parts ben diferenciades: la pujada des de Llagunes fins al 
capdamunt de la serra de Freixa, el tram més o menys planer i còmode que avança pel capdamunt de 
la serra de Freixa i que ens permet gaudir de vistes esplèndides de la Torreta de l’Orri, les muntanyes 
de la Vall Fosca, la serra del Boumort, el Port del Comte o el Pedraforca, i el tram de descens des de 
la serra de Freixa fins a Llagunes passant per l’interior del bosc i per entre antics bancals abandonats 
i murs de pedra seca.

La volta que us proposem és una de les excursions més clàssiques de Llagunes i de la vall de Siarb i un dels 
primers senders històrics que es va recuperar al Pallars quan es va començar a apostar pel senderisme. La 
ruta ens permet descobrir una vall per on segurament haurem passat diversos cops amb cotxe -pujant o 
baixant del port del Cantó- però on és probable que mai ens haguem aturat. L’excursió transcorre dins de 
l’àmbit del Parc Natural del l’Alt Pirineu, concretament a la zona del massís de l’Orri, que està situat al sector 
meridional del parc. Una ruta sorprenent i molt variada per un territori ple d’encant i d’història!

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Descobrir el mirador natural de la Roca de Llagunes: solitud i vistes 

meravelloses de la vall de Siarb!

Endinsar-nos en la frondosa pineda de pi roig de l’obaga de Llagunes.

Les grans panoràmiques que ens ofereix la carena de la serra de Freixa.

SABIES QUE...

La ruta de la serra de Freixa és un dels set itineraris que el refugi Vall de Siarb -conjuntament amb 
el Parc Natural de l’Alt Pirineu- han documentat per tal de potenciar el senderisme i l’ecoturisme en 
aquesta àrea? Des del Parc Natural s’han editat un fulletons i un mapa d’aquests itineraris per tal 
de fer-ne promoció i donar a conèixer aquesta zona.
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MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:40h en total: 1:20h des de Llagunes fins al capdamunt de 
la serra de Freixa, 0:30h per recórrer la serra de Freixa pel seu llom i 0:50h per baixar des de la serra de 
Freixa fins a Llagunes.

DESNIVELL ACUMULAT: 500m

DIFICULTAT TÈCNICA: Mitjana. La ruta no presenta cap dificultat tècnica.

ÈPOCA: Tot l’any. Cada estació ens aporta les seves particularitats. Només cal tenir en compte que si fem 
la ruta a l’hivern podem trobar neu a la part alta de la serra de Freixa (cota 1700m).

CARTOGRAFIA:

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

OBSERVACIONS: L’itinerari està senyalitzat amb marques de pintura grogues als arbres i a les pedres i 
també hi trobem senyals verticals de diversos tipus (metàl·lics, de fusta, del Parc Natural, de la Generalitat,...). 

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Per arribar a Llagunes des del Pallars Sobirà, hem d’agafar la carretera N-260 a Sort en direcció a “La Seu 
d’Urgell - Port del Cantó” i pujar uns 11 km fins arribar al trencall senyalitzat de Llagunes. Des d’aquest 
punt, una carretera de 1,2 km ens porta fins al poble. Ja a Llagunes, al costat mateix de la carretera, 
trobem un espai habilitat per estacionar-hi vehicles. Si volem arribar a Llagunes des de l’Alt Urgell, hem 
d’agafar la carretera N-260 a Adrall en direcció a “Sort - Port del Cantó”. Superem el port del Cantó i baixem 
uns 8 km en direcció a Sort fins que arribem al trencall de Llagunes.

Comencem l’excursió al      refugi Vall de Siarb (0:00h - 1.302m) a Llagunes, una petita localitat on hi 
viuen 17 persones. Ens dirigim a l’aparcament situat al S del poble, on trobem un panell informatiu amb 
els set itineraris excursionistes que es poden fer des de Llagunes. Caminem uns metres per la carretera i 
quasi immediatament agafem el Camí de la serra de Freixa que surt cap a la nostra dreta tot fent baixada 
(senyalitzat). De seguida el camí es bifurca en dos senderons. Els dos corriols desemboquen a la mateixa 
pista uns metres més avall. Creuem la pista, tot deixant a mà esquerra un piló de formigó, i agafem el 
camí que baixa directe cap al riu. 

RECORREGUT

1

NO ET PERDIS...

Fer parada al refugi Vall de Siarb de Llagunes per fer-hi un àpat o bé per passar-hi la nit. Aquest 
refugi va obrir les seves portes l’any 1998. En Marc i la Laia, els seus responsables, et faran sentir 
com a casa!
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Creuem el riu de Llagunes -també anomenat i conegut com a riu del Cantó- a través d’un       pont de 
fusta (0:07h - 1.260m). Continuem endavant. Primer caminem per un tram força planer on les mates 
d’avellaners delimiten el camí. A continuació el pendent augmenta i el camí es fa més costerut. El boix és 
l’arbust predominant en aquesta zona. Passem per sota de la Roca de Llagunes i la voregem per la nostra 
dreta. Entrem de ple en la frondosa pineda de l’Obaga de Llagunes i anem seguint les marques de pintura 
de color groc dels arbres. Arribem al       trencall de la Roca de Llagunes (0:20h - 1.340m); un senyal 
que penja d’un arbre i una gran fita ens ho indiquen. Agafem el corriol que surt a mà esquerra seguint les 
indicacions de la Roca de Llagunes. Les marques de pintura groga ens ajuden a identificar el bon camí: el 
corriol és una mica irregular i en algun punt és necessari superar algunes roques que trobem just al mig 
del camí. La gran quantitat d’humitat que es concentra en aquesta pineda ens recorda que ens trobem al 
vessant obac de la muntanya, ho podem veure clarament observant la gran quantitat d’espècies de molsa 
que poblen el sotabosc. Arribem a la         Roca de Llagunes (0:30h - 1.366m), un fabulós mirador natural 
del poble de Llagunes i de tota la vall de Siarb, el massís de l’Orri, Tornafort, el Montsent de Pallars,... 

Desfem el camí que hem fet des del trencall del mirador i continuem pel camí per on veníem. Al cap 
d’una bona estona desemboquem a una         pista (0:50h - 1.410m). Ens trobem en una zona oberta des 
d’on tenim vistes de la part superior de la serra de Freixa. Agafem la pista (esquerra), que va guanyant 
altitud, fins que arribem al        trencall del Clot del Pui (1:00h - 1.505m). Si continuéssim per la pista per 
on veníem, arribaríem al Clot del Pui, un gran prat on enllaçaríem amb el camí que després farem de 
baixada (aquesta opció ens permetria fer una volta més curta, sense arribar a pujar al capdamunt de la 
serra de Freixa). Nosaltres, però, deixem enrere la pista per on veníem i ara agafem la pista que surt cap a 
la nostra dreta, en direcció SO. A partir d’aquest punt, el camí guanya altura ràpidament. Abordem ara un 
dels trams més feixucs de la ruta. Creuem una tartera, un gran caos de blocs que s’estén pel vessant de 
la muntanya. Finalment arribem al capdamunt de la         serra de Freixa (1:20h - 1.650m). En aquest punt 
el paisatge guanya espectacularitat i la densa pineda dóna lloc a una zona més oberta amb bonics prats 
alpins. Podem distingir clarament, en direcció S, el petit nucli de Freixa. També identifiquem, al fons, la 
serra del Boumort i, en direcció SE, el massís del Port del Comte. Aquest és un bon punt per fer una parada 
i recuperar forces després de la pujada. 

En aquest punt l’itinerari fa un gir brusc cap a l’esquerra. Seguim el llom de la serra en clara direcció E. 
Després d’un primer tram planer, fem una petita baixada i arribem a un punt on se’ns obren les vistes cap 
a la Torreta de l’Orri (N). Fem ara un tram de pujada i al capdamunt d’un turonet ens trobem la         cabana 
de Freixa (1:35h - 1.700m), una cabana de pastor per a guardar-hi el bestiar. Seguim els senyals grocs i 
anem avançant pel llom de la serra en direcció E. Fem un curt tram de baixada, un altre de pujada i baixem 
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de nou fins a un        coll (1:50h - 1.700m), on trobem un senyal vertical. En aquest punt deixem la pista per 
on veníem, que continua pel llom de la muntanya fins al port del Cantó, i agafem el camí que surt cap a 
l’esquerra (N). 

Després de recórrer uns 100m trobem la font d’Erminyana i una taula de fusta. Just després de passar per 
la font girem a l’esquerra (senyalització de fusta “Llagunes”) i agafem el camí que baixa per l’interior del 
bosc. Passem pel costat del mirador de Peressella, una roca que ens queda a la nostra dreta. Continuem 
el recorregut baixant per entre prats abandonats. Deixem a la nostra esquerra el Clot del Pui: un ampli prat 
que té un pi just al mig. Seguim pel camí que continua descendint, ara de manera més acusada. 

Arribem al trencall de la       font de Fornicons (2:25h - 1.295m) (senyalització). Si seguíssim el camí de 
la dreta, al cap de pocs minuts arribaríem a aquesta la font; nosaltres, però, hem d’agafar el camí de 
l’esquerra. Recorrem un tram molt bonic pel costat mateix del riu de Llagunes. Arribem a un pont de fusta 
per on creuem a l’altra banda del riu. Agafem la pista que puja cap a l’esquerra en direcció a Llagunes. 
Aviat enllacem amb un corriol, és el mateix per on ja hem passat al principi de la ruta i que ens porta fins 
al nucli de Llagunes i el        refugi Vall de Siarb (2:40h - 1.302m), punt d’inici i final d’aquesta bonica ruta 
per la serra de Freixa. 
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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.

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

Castell de Sort 

El castell dels Comtes de Pallars, o Castell de Sort, està situat entre el 
nucli antic de Sort i l’àrea on ara hi ha l’escola i l’institut. El castell data 
dels segle XIII, encara que, posteriorment, a finals del segle XV, fou 
reconvertit en palau. Actualment se’n conserven la torre de l’homenatge 
-una gran torre de planta circular-, diversos murs, una porta dovellada i 
dos finestrals gòtics.

Coordenades GPS: 42.412301º 1.129917º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Despoblat de Santa Creu de Llagunes 

Al capdamunt d’un turó elevat que domina tota la vall de Siarb es troben 
les restes d’un recinte medieval fortificat, bastit al damunt d’un primer 
assentament humà datat al voltant de l’any 1500 aC. Després de diverses 
excavacions i d’una curosa restauració, avui s’hi poden observar els 
murs dels diversos habitatges, el que queda de la muralla d’un metre 
d’amplada, la base d’una torre circular i una petita església d’absis 
semicircular. El despoblat es troba al costat de la carretera N-260, entre 
els pobles de Llagunes i Rubió, concretament entre el km 263 i 264.

Coordenades GPS: 42.3741366º 1.2035128º


