
Figuerola d´Orcau i Orcau, Conca Dellà, Pallars Jussà, 
Lleida, Catalunya, Espanya

Descobrim un dels espais naturals més singulars 
del Pallars Jussà: els estanys càrstics de Basturs
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Descansar i divertir-se amb els petits de la família en aquest agradable espai 

natural.

Admirar la rica vegetació que envolta i habita als estanys: canyissars, joncedes, 

plantes aquàtiques endèmiques, arbres de ribera,...

Descobrir un dels tresors naturals del Pallars Jussà, una comarca prepirinenca 

plena d’atractius i autenticitat.

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Sistema de coordenades geogràques. Datum WGS84.

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Inici del recorregut 0:00h 654m 42.1415890º 1.0216370º

Mirador llac Petit de Basturs 0:10h 654m 42.1437120º 1.0182230º

Mirador llac Gran de Basturs 0:15h 646m 42.1431750º 1.0201090º

Inici del recorregut 0:20h 654m 42.1415890º 1.0216370º

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

0 500m
N

Base Cartográfica de Catalunya. 1:25.000” propietat de l’ICGC, 

itinerari sentit de la ruta inici / final
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 0:20h en total: 0:10h des del punt d’inici fins al mirador de l’estany 
Petit i 0:10h per tornar al punt d’inici passant pel mirador de l’estany Gran.

DESNIVELL ACUMULAT: 10m

DIFICULTAT: Baixa. L’excursió no presenta cap dificultat tècnica.

ÈPOCA: Tot l’any. Dit això, la primavera i la tardor són les èpoques de l’any més recomanables perquè 
és quan trobem més aigua als estanys i les temperatures són més agradables. A la primavera podem 
gaudir dels colors de la floració. A la tardor els colors grocs i rogencs de les fulles dels arbres caducifolis 
dominen el paisatge. A l’estiu acostuma a fer-hi molta calor i durant l’hivern força fred.

MATERIAL: Prismàtics si tenim interès en l’observació d’aus.

CARTOGRAFIA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓ

Curta passejada circular d’aproximadament 1 km de longitud, tranquil·la i molt agradable, pel paratge 
natural dels estanys de Basturs. El recorregut és molt planer i segueix l’itinerari natural que rodeja 
l’estany Gran. És una ruta que no presenta cap dificultat i és ideal per a fer amb els més petits de la 
família. Recomanem gaudir d’aquest petit tresor natural sense presses!

L’Espai Natural dels Estanys de Basturs consta de dos estanys ben definits: l’estany Gran, amb forma 
gairebé circular, i l’estany Petit, força més petit. Els estanys, totalment envoltats de camps de cultiu, estan 
situats entre les poblacions de Basturs i Sant Romà d’Abella, a la zona de la Conca Dellà, a la comarca 
del Pallars Jussà. Durant el recorregut trobem diversos panells interpretatius que ens expliquen les ca-
racterístiques d’aquest espai natural que forma part de la xarxa PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural de 
Catalunya), la Xarxa Natura 2000 i és, alhora, un Espai d’Interès Geològic.
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 RECORREGUT

Comencem l’itinerari a  l’aparcament dels estanys de Basturs (0:00h - 654m). En aquest indret hi trobem 
uns plafons informatius que ens donen més informació del paratge natural. Avancem per un terreny totalment 
planer, per l’interior d’un agradable bosc de pollancres i pins, tot seguint les indicacions de l’itinerari de 
Descoberta dels Estanys de Basturs. El sender està ben definit i marcat, amb pedres delimitant-lo a banda i 
banda

Arribem a un trencall. Agafem el sender de l’esquerra i fem un petit tram de pujada que ens porta fins al 
mirador de l’estany Petit de Basturs (0:10h - 654m). Des de dalt del mirador de fusta, podem veure 

l’estany, situat enmig d’una zona de conreus. Fins aquest estany no s’hi pot accedir a través de cap sender, 
ens hem de conformar observant-lo des d’aquí. L’estany està envoltat de canyissars i joncedes, i es calcula 
que té uns 30 metres de diàmetre i una fondària màxima de 10 metres aproximadament. Des del mirador 
també tenim bones vistes de tota la zona: el poble de Basturs, la serra de Pessonada, la muntanya de Sant 
Corneli, la serra de Carreu,... El mirador també és un molt bon punt d’observació d’aus! 

Baixem del mirador i desfem el camí fins al trencall anterior. Un cop aquí creuem un rec per un pontet de 
fusta i seguim recte. Arribem a una zona amb taules i un panell informatiu. Estem al costat del mirador 
de l’estany Gran de Basturs (0:15h - 646m). Des de la plataforma, a tocar de l’aigua, podem observar com 
la cubeta de l’estany té forma cònica. Es calcula que l’estany té uns 75 metres de diàmetre i una fondària 
màxima de 15 metres aproximadament. A l’estany i al seu entorn hi viuen espècies vegetatives molt 
interessants i endèmiques d’aquest entorn tan peculiar.

Continuem l’itinerari vorejant l’estany Gran i seguim una còmoda pista que ens porta novament al punt d’inici 
del recorregut, a l’aparcament dels estanys de Basturs (0:20h - 654m).

SABIES QUE...

Els estanys de Basturs, juntament amb l’estany Montcortès i l’estany de Banyoles, són les zones 
humides d’origen càrstic més importants de Catalunya? Els estanys de Basturs s’han format per la 
dissolució de la roca calcària i estan alimentats per una font d’aigua subterrània que és més o menys 
constant tot l’any. L’elevat contingut de calç de les seves aigües condiciona la flora i la fauna que hi 
viuen, per això hi trobem diverses espècies úniques al nostre país.
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 QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

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

Museu de la Conca Dellà

El museu de la Conca Dellà, centre d’acollida del Parc Cretaci, permet al 
visitant descobrir aquesta zona del Pallars Jussà que temps enrere va 
ser ocupada pels romans, i molt abans, habitada per alguns dels últims 
dinosaures que van trepitjar la Terra. El museu està situat al poble d’Isona, al 
bell mig del nucli antic, al costat de l’església de la població.

Coordenades GPS: 42.1174202º 1.0443395º

 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Des de Tremp agafem la carretera C-1412 en direcció al port de Comiols. Abans d’arribar a Isona agafem 
el trencall senyalitzat de Conques i Sant Romà d’Abella. Ràpidament arribem a Conques, on enllacem 
amb la carretera antiga (C-1412bz) i continuem a la dreta en direcció a Sant Romà d’Abella i Isona. Deixem 
Conques enrere i, abans d’arribar a Isona, agafem el trencall a l’esquerra de la carretera LV-5113 en 
direcció a Sant Romà d’Abella. Al cap de 1,2 km trobem (esquerra) el desviament senyalitzat cap als 
estanys de Basturs. Agafem aquesta pista asfaltada i després de 1,8 km arribem a l’aparcament dels 
estanys de Basturs, punt d’inici de la ruta.

NO ET PERDIS...

Visitar alguns indrets de gran interès natural i paisatgístic que hi ha a l’entorn dels estanys de Basturs 
a la Conca Dellà. Un d’ells, per exemple, és el Mont de Conques, un altiplà de pedra tosca i rouredes 
situat enmig d’un paisatge agrícola molt ben conservat, amb conreus de secà de cereals i ametllers. Si 
visitem la zona a la primavera, podrem gaudir del verd intens dels camps, l’explosió de blancs i rosats 
de la flor de l’ametller i de l’espectacle de la floració de les plantes que creixen als marges de camps 
i camins.
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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.

Parc Cretaci

El Parc Cretaci és un projecte de desenvolupament local per promoure 
el patrimoni integral de la Conca Dellà. Permet descobrir aquest territori 
a través dels seus diferents àmbits temàtics: jaciments paleontològics, 
restes arqueològiques, edificis historicoartístics i el propi entorn natural 
que el composa. S’hi arriba per la carretera d’Isona a coll de Bóixols per un 
desviament que hi ha al km 3.

Coordenades GPS: 42.1254915º 1.0778832º
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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!
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