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Volta al Roc de Pessonada
Descobrim l’impressionant Roc de Pessonada, un
dels indrets més espectaculars i màgics del Pallars!
La Pobla de Segur, Pobla de Segur i Conca de Dalt,
Pallars Jussà, Lleida, Catalunya, Espanya
Dificultat

Mitjana
2:30h

Temps total efectiu
Distància total

5,7 km

Desnivell acumulat

375m

Altitud mínima

863m

Altitud màxima

1.223m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

Pessonada

Pessonada

Aquesta guia
web i PDF
gratuïta ha estat
publicada amb
el suport de

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

Pessonada

0:00h

904m

42.215801º

1.021365º

Ermita de la Mare de Déu de la Plana

0:10h

950m

42.219327º

1.019388º

La Portella

1:15h

1.157m

42.224469º

1.019336º

Ermita de Sant Joanet

1:35h

915m

42.226607º

1.009320º

Pessonada

2:30h

904m

42.215801º

1.021365º

Sistema de coordenades geogràques. Datum WGS84.

Volta al Roc de Pessonada
© 2019 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

2

RUTESPIRINEUS

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Observar de ben a prop el vol perfecte de les aus rapinyaires que desafien la
gravetat i sobrevolen les escarpades parets del Roc de Pessonada.
Assolir la part alta dels cingles de Pessonada. Des de lluny sembla realment
impossible!
Tancar els ulls, relaxar-nos i gaudir del silenci a l’interior l’ermita de Sant Joanet.
Les vistes sensacionals que tenim de l’embassament de Sant Antoni i de la
muntanya de Sant Corneli.

INTRODUCCIÓ
Caminada circular de gairebé 6 km de longitud pels voltants dels cingles de Pessonada. El punt de
sortida i arribada de l’itinerari és al nucli de Pessonada. El primer tram de la ruta ens porta fins al
capdamunt de la serra de Pessonada pel pas de l’Escalirot o dels Escaligons, tot superant un parell
de trams equipats a la roca que aporten un cert grau de dificultat a la ruta. Un cop a dalt de la serra
continuem pels Feixancs de la Tremor fins a la Portella, des d’on baixem a l’ermita de Sant Joanet.
D’aquí davallem fins al pla de la Torre i fins al poble de Pessonada, fent el darrer mig quilòmetre de la
ruta per via asfaltada.
Us presentem un itinerari preciós i de gran valor paisatgístic a la Conca de Dalt, al Pallars Jussà. La ruta
ens descobreix la serra de Pessonada -amb les seves impressionants cingleres de conglomerat vermell,
d’aspecte inaccessible- i ens ofereix unes vistes meravelloses de la Conca de Dalt i de l’embassament de
Sant Antoni. Alhora, l’itinerari presenta un alt valor històric, entre d’altres elements, pels molts vestigis que
podem trobar a la zona de les tràgiques batalles entre les tropes republicanes i l’exèrcit franquista durant
la Guerra Civil Espanyola (Front del Pallars). El recorregut forma part de Camins del Jussà -itinerari 16-, un
projecte de 54 rutes de senderisme senyalitzades per fer a peu a la comarca. Sense cap mena de dubte,
aquest itinerari és una de les rutes estrella del Jussà!

MÉS INFORMACIÓ
DURACIÓ: Mig dia.
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:30h en total: 1:15h per pujar de Pessonada fins a la Portella i
1:15h per baixar de la Portella fins a Pessonada passant per l’ermita de Sant Joanet.
DESNIVELL ACUMULAT: 375m
DIFICULTAT: Mitjana. Atenció!: a nivell tècnic és una ruta només recomanable per a persones amb
experiència en rutes de muntanya on cal fer alguna grimpada. Al pas dels Escalirots hi ha instal·lats dos
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trams amb graons metàl·lics a la roca. No recomanem fer la ruta a aquelles persones que tinguin vertigen.
ÈPOCA: Tot l’any..
MATERIAL: Recomanem portar binocles per facilitar l’observació de les aus rapinyaires que sobrevolen
Pessonada i per observar la multitud de muntanyes que s’albiren a l’horitzó.
CARTOGRAFIA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONS: La ruta està senyalitzada amb marques de pintura grogues i amb alguna senyalització
vertical. Durant el recorregut també trobem algunes fites de pedres. Si es vol ampliar la ruta proposada,
un cop a dalt de tot de la serra de Pessonada es pot seguir la carena (en direcció SE) fins al cim de la
Roca Alta (1.489m). De camí a Roca Alta podrem veure les trinxeres que utilitzava l’exèrcit franquista per
defensar-se de les tropes republicanes. També trobarem un mur que formava part d’un important centre
d’observació, on encara podem observar algunes inscripcions feixistes.

RECORREGUT
Comencem a caminar a la part alta del poble de
Pessonada (0:00h - 904m), des de la mateixa carretera
per on hem vingut i que continua vall de Carreu amunt fins a la serra de Boumort. A peu de carretera trobem
un panell i un senyal vertical d’inici d’itinerari.
El sender s’enfila per sobre de la carretera en direcció NO entre alzines i roures. Un mur de pedra seca ens
acompanya durant uns metres, delimitant el sender per la dreta.
Passem pel costat d’un bonic exemplar de roure (esquerra) que deu tenir forces anys. A poc a poc el bosc va
desapareixent i dóna pas a un terreny dominat per la vegetació baixa, entre les espècies arbustives destaca

‘‘

LA PEDRA SECA
Els murs de pedra seca es construïen sense utilitzar cap tipus de ciment o substància per

unir les diferent pedres. És una tècnica de construcció tradicional i popular a partir de pedres
encaixades una a una i on només s’utilitza sorra seca per omplir els buits que puguin quedar

entre pedres. S’ha usat des de l’època prehistòrica fins avui en dia, passant per l’època medieval
(ponts, castells, torres, muralles...). Els murs de pedra seca feien de separació de terres i també

s’utilitzaven per conformar bancals i poder conrear en zones amb desnivell. La persona especialitzada en la construcció en pedra seca s’anomena marger.

’’

el boix. Aviat arribem a
ermita románica de la Mare de Déu de la Plana (0:10h - 950m), d’una sola nau i
molt ben conservada. L’ermita està situada als peus dels cingles, en un indret que ens ofereix unes vistes
privilegiades de la Conca de Dalt i l’embassament de Sant Antoni.

Des de la part N de l’ermita agafem el camí de ferradura que ens aproparà als cingles. Des del punt on
ens trobem ara, sembla difícil que puguem superar la muralla rocosa de Pessonada, però gràcies al pas
de l’Escalirot, un dels pocs graus que ho permeten, ho aconseguirem. Passem pel costat d’una penya, una
curiosa formació rocosa de conglomerat molt punxeguda que deixem enrere a l’esquerra.
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SABIES QUE...
Al febrer de l’any 2010 una roca que va caure dels cingles de Pessonada va impactar contra l’absis de
l’ermita de la Mare de Déu de la Plana malmetent-lo considerablement? La caiguda d’aquesta roca
va fer caure una lleixa interior i va fer visibles unes mostres originals de pintura romànica a la biga de
damunt de l’altar i al mur de l’absis.
El camí s’endinsa en la paret i entra de ple en una canal de la cinglera. El pendent es fa més acusat i el camí
és més irregular i amb més pedres. Fem algunes ziga-zagues que ens ajuden a guanyar altura ràpidament
i arribem a un tram on trobem diversos esglaons tallats a la mateixa roca. Hem arribat al pas de l’Escalirot
o d’Escaligons. Aquest indret fou habilitat per les forces franquistes durant la Guerra Civil espanyola per
poder pujar amb més facilitat als emplaçaments superiors. A la canal es van arranjar més de 700 esglaons.
Un pas amb graons metàl·lics (cota 1.070m) instal·lats directament a la mateixa roca i una passarel·la de
roca reforçada amb estaques metàl·liques -molt precàries- ens permeten superar una petita paret de roca i
continuar en zig-zag. Seguidament se’ns presenten dues opcions:
1) Buscar de nou el centre de la canal i seguir-la amunt. Si escollim aquesta opció cal tenir en compte
que al final de la canal el sender es desdibuixa i cal fixar-se en les poques fites de pedra que hi pugui haver,
buscant el millor pas per pujar en tot moment. Aquesta opció passa per la balma del Corral de Bastida,
pràcticament a dalt de la serra. La balma havia servit per resguardar el bestiar i durant la Guerra Civil es va
utilitzar com a amagatall d’un important centre de comunicacions de l’exercit franquista.
2) Allunyar-nos de la canal en tendència cap a l’esquerra i ascendir per unes amples terrasses. Nosaltres
escollim aquesta segona opció perquè és la que ens ofereix unes millors vistes de l’entorn i és la que
presenta un sender més clar. Continuem amunt seguint els senyals grocs i les fites, i arribem a una zona més
oberta. Deixem la canal per on hem pujat fins ara i ens n’anem en tendència cap a l’esquerra. Pugem per
unes amples terrasses que hi ha sota el cingle i trobem el segon pas amb graons de ferro (cota 1.150m). Un
cop superat aquest curt pas, en una zona de matolls, seguim amunt pel camí que, tot fent ziga-zagues, ens
porta fins al capdamunt de la serra de Pessonada (1.223m).
Ens trobem en el punt més alt del recorregut i hi trobem una gran fita de pedres. Les vistes des d’aquí
són meravelloses: la Conca de Dalt, Collegats, Roc de Santa, Rocs de Queralt, Sant Corneli, el Montsec, el
Turbón, el massís de la Maladeta,...
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A partir d’aquest punt comencem el descens. Comencem a baixar resseguint el capdamunt de la serra en
clara direcció O. Arribem ràpidament a
la Portella (1.157m - 1:15h), punt on comença una altra canal i on
nosaltres agafem un camí que baixa suaument per sota del cingle en diagonal..

‘‘

ESPAI NATURAL PROTEGIT DE LA SERRA DE BOUMORT

ESPAI NATURAL PROTEGIT DE LA SERRA DE BOUMORTLa ruta circular del Roc de Pessonada

transcorre dins de l’Espai Natural Protegit de la Serra de Boumort. Aquest espai coincideix amb
la Reserva Nacional de Caça de Boumort i va ser creat l’any 1991. Inclou les serres de Boumort,
Carreu, Cuberes i Batsacans, a la riba esquerra de la Noguera Pallaresa. L’atractiu principal de
l’espai és l’important població de cérvols que hi ha. La millor època per a veure’ls i sentir-los
és a la tardor (des de mitjans setembre fins a mitjans octubre) quan és l’època de zel (brama).
A més a més, la reserva destaca per ser un dels pocs indrets d’Europa on es reprodueixen les

quatre espècies de voltors del continent: voltor comú, voltor negre (reintroduït en els últims anys),
trencalòs i aufrany.

’’

Canviem de vessant, ara recorrent de prop la carena de la serra pel vessant del barranc de Sant Martí.
Superem l’últim ressalt abans d’abandonar definitivament el cingle i agafem el trencall a mà esquerra (SO)
que ens porta fins a
l’ermita de Sant Joanet (1:35h - 915m). Aquesta ermita de petites dimensions
aprofita una balma de la paret de roca per protegir-se. Les vistes de la Conca de Dalt des d’aquest punt
tornen a ser impressionants!

Desfem el curt tram fins al trencall anterior i ara continuem baixant pel sender de la carena. Arribem a una
cruïlla amb un rètol indicador: a mà dreta surt el camí cap a Sant Martí de Canals, nosaltres, però, prenem
el sender que surt a mà esquerra i que va seguint una línia elèctrica de mitja tensió (SE) en suau pujada.
Creuem el barranc de Miret i continuem pel marge, entre dues feixes de conreu separades per una fila
d’ametllers. Al costat d’un pal d’una línia elèctrica agafem una pista en bon estat que ens porta fins a la
carretera, que seguim cap a l’esquerra durant aproximadament 500m fins que arribem novament a
Pessonada (2:30h - 904m). punt d’inici i final d’aquest esplèndid recorregut circular per les cingleres de
Pessonada.
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NO ET PERDIS...
Les històries de l’escriptor de Pessonada Pep Coll, ambientades a la Roca Roia, el nom amb el que es
coneix popularment a la zona el Roc de Pessonada. Entre les seves novel·les que parlen de la cinglera
de Pessonada destaquen “El secret de la Moixernera”, “L’edat de les pedres” i “El salvatge dels Pirineus”.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
A la Pobla de Segur, al costat del pont del riu Flamisell, agafem la carretera que creua el riu Noguera
Pallaresa i comença a resseguir l’embassament de Sant Antoni (S) en direcció a Aramunt, Sant Martí i
Pessonada. A l’altura del barranc de Sant Martí deixem la carretera d’Aramunt, que continua resseguint el
pantà (S), i nosaltres ens desviem a l’esquerra cap a Sant Martí i Pessonada. Comencem a guanyar altura
pel vessant de la muntanya, deixem enrere el nucli de Sant Martí i continuem fins al nucli de Pessonada.

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 Molí de l’Oli de Sant Josep a la Pobla de Segur
L’edifici del Molí de l’Oli de Sant Josep, construït l’any 1905, forma part de
l’anomenat “conjunt Mauri”, juntament amb la Torre Mauri, que actualment
allotja l’ajuntament de la Pobla. De fet, actualment el Molí de l’Oli és un centre
cultural polivalent. L’oficina de turisme de la Pobla organitza visites guiades a
les antigues instal·lacions del molí (més info: 973680257). A davant hi ha una
escultura modernista de Josep Llimona.
Coordenades GPS: 42.250294º 0.969064º
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Diada i museu dels Raiers
Cada primer diumenge de juliol, des de l’any 1979, a la Pobla de Segur se
celebra la Diada dels Raiers. Durant la diada es fan múltiples activitats i una
baixada pel riu Noguera Pallaresa amb aquestes embarcacions. I al Pont de
Claverol hi ha el Museu dels Raiers, que ens permet conèixer millor aquest
sistema tradicional de transport fluvial de la fusta. Des de Setmana Santa fins
al 15-oct obert els caps de setmana d’11h a 14h i des de l’1-jul fins al 15-sep
obert també de dimarts a divendres en el mateix horari (Més info: 973681493
o 659585127).
Coordenades GPS: 42.245199º 0.971976º

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

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

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

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

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

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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