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   ETAPA 3: SORT – RIALP

SORT – PUJALT – OLP – ERMITA DE SANT JOSEP – ALTRON – BERNUI - SEURÍ – LLESSUI – SORRE – LA MOLA 
DE SALL – RIALP

Durada aprox.: 7.35 h
Desnivells aprox.: 1.125 m de pujada; 775 m de baixada
Distància aprox.: 21 km
Altitud màxima: 1.400 m
Altitud mínima: 685 m
Mapa recomanat: Ramat de l'Est. Esc. 1:50.000. Mapa Guia Excursionista. Editorial Alpina.
Ressenya actualitzada: Juny 2014
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DRECERA EVITANT LA VALL D’ÀSSUA. Si no es vol entrar a la vall d’Àssua
hi ha l’opció d’anar directament des de Sort fins a Rialp pel camí de Triago
passant per la font de la Canerilla. Aquesta opció suposarà unes 5.50 h menys
de recorregut. Consulteu aquesta variant al final de l’itinerari.

0 h Sort, 685 m. Pugem pels carrers de Sort fins al carrer de dalt del castell. Allà hi
trobem un  rètol  per  anar  cap  a  Pujalt.  El  recorregut  està  marcat  amb uns
cercles de pintura groga amb un punt negre al mig. Aviat es travessa una pista i
se segueix el camí a l’altre costat, tot passant per l’empedrat de Boixadera. El
camí està solcat per diversos trencaaigües tradicionals. 

0.10 h Cruïlla. Per anar a Olp giraríem a la dreta, però nosaltres seguim l’opció de
l’esquerra, cap a Pujalt. Aviat es torna a sortir a la pista que va a la borda de
Beta.  No s’arriba a trepitjar.  La voregem, deixant-la  a la  dreta,  per  tornar  a
enllaçar amb el camí vell.

0.25 h Tornem a sortir  a la  pista.  Sense travessar-la,  es va per la vora.  Deixem a
l’esquerra el camí que va a Bressui i un rètol indicatiu. De seguida deixem a la
dreta el Clot d’Arenyó. Més amunt deixem a l’esquerra un antic forn de calç.
Roureda.  Passem  de  llarg  marges  de  pedra  amb  crestelleres  al  damunt
cobertes de molsa.

1 h Es veuen, més amunt, les primeres cases de Pujalt. Passem per la costa de
Sant Pere. 

1.10 h Sortim a una  pista transversal, seguim uns metres pista avall i reprenem el
camí  a  l’esquerra.  De  seguida  veiem  la  font  del  Rossinyol,  que  queda  a
l’esquerra del camí. 

1.25 h Pujalt, 1.160 m. Safareigs i abeuradors. Des d’aquí tenim un bon mirador del
fons de la vall. Fixeu-vos en les cases de Pujalt, construïdes al damunt de la
roca. (serveis: alberg), (no us ho perdeu: Museu de les Papallones; església;
volta pels carrers del poble). Tirem amunt fins a la carretera d’accés al poble.
Des  del  darrere  de  l’església  agafem  el  camí,  indicat,  que  va  cap  a  Olp.
Comencem a caminar per una pista tot perdent una mica de nivell,  fins que
s’arriba  a  un  camí  de  ferradura  transversal  on  acostuma a baixar-hi  aigua.
Passat el patamoll es va a sortir a un altre camí transversal més ample. Girem
a la dreta i tornem a agafar el camí vell. A la dreta es veu el poble de Pujalt,
d’on venim.

1.50 h Sortim a la  carretera i tirem uns metres a la dreta fins a trobar un altre rètol
indicatiu per tornar a agafar el camí vell. Aquest punt és molt interessant perquè
es veuen,  a la llunyania, els pics de Monteixo, Norís i, al fons, els tres bonys de
la Pica d’Estats. És fàcil que la major part de l’any aquests cims estiguin nevats.

2 h Cruïlla. Cap a la dreta en 10 minuts s’arriba a Castellviny. Nosaltres seguim
endavant  fins a ensopegar  amb un camí transversal on hi  ha un senyal  de
seguiment. Girem a la dreta.
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2.10 h Sortim a la carretera, just abans d’arribar a Olp. 

2.15 h Olp, 1.080 m. (no us ho perdeu: volta pels carrers del poble, safareigs públics)

Entrem al nucli, travessem la plaça de l’església, deixem la font i un cóm a la
dreta  i  sortim del  poble  per  la  seva carretera  d’accés.  De seguida  girem a
l’esquerra per la carretera que puja a Pujalt, Llarvent, Enviny, etc. A uns cent
metres l’abandonem per agafar, a la dreta, una pista. Hi ha uns rètols del Camí
Natural de Sort i la Vall d’Àssua. La seguirem. Hem d’anar a l’ermita de Sant
Josep d’Olp i, després, a Altron. Just abans d’arribar a una casa de la dreta, la
pista es bifurca. Agafem la de l’esquerra. Passada la casa abandonem la pista
per la qual anàvem i agafem un bonic camí tradicional a mà dreta. Al principi fa
una mica de baixada, després té baranes de fusta i, més enllà, trobem la bonica
imatge de Sant Josep d’Olp.

2.30 h Camí transversal. Cap a l’esquerra es va cap a Altron, però aconsellem desviar-
nos un moment cap a la dreta per arribar-nos a l’ermita de Sant Josep d’Olp,
1.080 m. Després, ja en direcció a Altron, seguim marques de pintura groga per
un camí ample amb un marge de pedra a la dreta.

2.45 h Pas de senderistes a dins del bosc. A l’esquerra surt un corriol indicat per un
pal.

2.50 h Pas de  senderistes en  indret  obac.  A poc  a  poc   anem allunyant-nos  del
vessant de muntanya que es coneix pel Batlliu i anem entrant a la vall d’Àssua.
Al davant tenim el poble de Surp. Flanquegem per una zona molt solana. Pas
de senderistes. En sortir a una pista que va a uns camps, girem a l’esquerra,
pista amunt.

3.10 h Carretera. Girem a l’esquerra, carretera amunt, fins a Altron. 

3.15 h Altron, 958 m. (serveis: hotel, restaurant, casa rural), (no us ho perdeu: visita a
la formatgeria Peça d’Altron; la Pedra del Penjat; capelles a les entrades del
poble, volta pels carrers del poble) Som al cor de la vall d’Àssua. Al damunt
d’Altron es veu el  poble de Sorre mentre que a l’altre vessant de la vall  es
veuen els pobles de  Caregue, Escàs, Surp... Sortim d’Altron, carretera amunt.

3.30 h Passat el xalet del Torb, en un revolt obac de l’esquerra de la carretera trobem
el rètol indicatiu per pujar cap a Seurí, Bernui i Llessui pel camí de la Mata del
Llop.  Passem un rierol  per  un pont  i  comencem a pujar  per  un camí  obac
entremig del bosc. 

3.45 h Cruïlla. Cap a baix es va a Bernui i cap a dalt a Seurí. Tirem avall per tal de
travessar el barranc de Pamano per un pont de fusta. A l’altra banda recuperem
cota ràpidament.

4.05 h Font a l’esquera del camí. Sortim a una pista transversal des de la qual ja es
veu Bernui a l’esquerra.

4.15 h Bernui, 1.190 m. (serveis: restaurant, casa rural), (no us ho perdeu: església
amb la seva talla). Travessem el poble. A la seva carretera d’accés trobem un
cartell  per anar  a Seurí.  Baixem per una pista que s’allunya del  poble.  Des
d’aquí  ja  veiem  Seurí.  Arriba  un  moment,  a  cinc  minuts  de  Bernui,  que
abandonem la pista per pujar a mà dreta per l’antic camí de bast. Tram planer.
Passem un pont. 

5 h Pista. Seguim cap a la dreta, pista amunt, fins a Seurí.

ETAPA 3, pàgina 3 de 7                      RAMAT DE CAMINS  info@ramatdecamins.cat



w
w

w
.r

am
at

d
ec

am
in

s.
ca

t
5.05 h Seurí, 1.230 m. (serveis: casa rural), (no us ho perdeu: volta pels carrers del

poble) Sortim per la part de dalt del poble, una mica més amunt de l’església. El
camí comença a una pista. Ja es veuen, més amunt, algunes cases del poble
de Llessui, on ens dirigim. Una mica més amunt s’abandona la pista i s’agafa, a
mà esquerra, el camí vell.

5.15 h Sortim a la carretera, seguim uns metres carretera avall i reprenem el camí vell
a mà esquerra.

5.25 h Tornem a sortir a la  carretera, la travessem i tirem una mica amunt cap a la
dreta fins a trobar una pista per on pujarem. De seguida s’abandona per, a mà
dreta, reprendre el camí vell.

5.30 h Sortim a un  camí transversal,  girem a la dreta i  aviat  arribem als peus del
poble de Llessui.

5.35 h Llessui, 1.400 m.  (serveis:  hotel,  restaurant,  casa rural),  (no us  ho perdeu:
Ecomuseu dels Pastors i punt d’informació del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany  de  Sant  Maurici)  Sortim  de  Llessui  per  la  seva  carretera  d’accés.
Baixem per aquesta tot seguint unes marques grogues amb un punt negre al
mig.

5.40 h Primer revolt de la carretera. Abandonem l’asfalt per agafar el camí vell cap a
Sorre. A l’esquerra deixem l’ermita de Santa Llúcia. El camí va a sortir al revolt
d’una pista, que no cal agafar. Seguim cap a l’esquerra pel camí vell. 

6 h Bifurcació.  Seguim  recte  endavant.  Al  cap  de  poc,  tornem  a  sortir  a  un
encreuament de pistes, però el camí segueix recte endavant.

6.05 h Sortim  a  una  pista  i  girem  a  la  dreta  pista  avall.  Als  cinc  o  sis  metres
l’abandonem perquè a l’esquerra  continua el  camí  vell.  Pas de senderistes.
Travessem la carretera per seguir pel camí. Es veuen, al fons de la vall, alguns
edificis de Rialp. 

6.15 h Carretera. En un minut arribem a Sorre. 

6.16 h Sorre, 1.095 m. (no us ho perdeu: volta pels carrers del poble) Travessem el
poble per, a l’altra banda, agafar el camí que baixa a Escàs, la mola de Sall i
Rialp. Deixem a l’esquerra una petita capella i tirem pista avall. 

6.20 h Cal parar atenció perquè, en un moment donat, a la dreta agafem el camí vell
amb marges de pedra  a ambdós costats.  De  seguida  travessa la  pista  per
primer cop.  Després la tornem a trobar per segona vegada,  tirem una mica
avall, i reprenem el camí vell a la dreta. 

6.25 h Trobem la pista per tercera vegada, tirem una mica avall i, allà on fa un revolt,
ensopeguem amb una bifurcació de camins. Desestimem l’opció d’Escàs i tirem
avall cap a la mola de Sall  i  Rialp.  Tram bonic, amb pedres cobertes per la
molsa.

6.30 h Sortim a una pista i tirem pista avall. Fem un parell de revolts fins que tornem a
trobar el camí vell. 

6.35 h Travessem la pista. Deixem a la dreta una cabana de pastor a dins de la paret.
Passada aquesta, tornem a sortir a la pista i tirem pista avall fins a retrobar el
camí vell.
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Tauleta. Nosaltres tirem cap a Rialp. Travessem el riu de Sant Antoni per un
pont i seguim una pista. Deixem a la dreta la mola de Sall. 

6.55 h La pista surt a una carretera. Girem a la dreta, carretera avall. 

7.05 h En un  revolt abandonem la carretera per agafar a la dreta el  camí vell.  En
aquest punt ja es veu Rialp, més avall i  encara un xic lluny.  Baixem per un
alzinar.

7.15 h Travessem una pista.

7.20 h Sortim a un camí transversal més planer i girem a l’esquerra, recte endavant,
en direcció a Rialp.

7.30 h El camí surt a una pista. Trobem alguns edificis. 

7.35 h Rialp, 745 m. (serveis: hotel, restaurant, casa rural, botigues, estació de servei,
farmàcia), (no us ho perdeu: restes del castell, volta pels carrers del poble)
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DRECERA EVITANT LA VALL D’ÀSSUA

Durada  de  l’excursió:  1.45  h;  Desnivells:  180  m  de  pujada;  60  m  de  baixada;
Distància: 4,7 km

0 h Sort, 685 m. L’inici del camí és al Passeig Fluvial de la Noguera Pallaresa,
que surt del costat del bar restaurant Lo Pont. Just al principi trobarem un
plafó interpretatiu de la fauna i la vegetació dels boscos de ribera.

0.05 h Passat un altre plafó interpretatiu dels horts tradicionals del barranc de
Santa Anna, abandonem el passeig i girem a la dreta per pujar unes escales
de  fusta.  De seguida  sortim a  una pista  transversal  enmig  d’uns  edificis.
Girem a l’esquerra. Quan es bifurca, girem a l’esquerra travessant el barranc
de Santa Anna per un pont. A l’altra banda ja trobem les senyalitzacions del
Camí Natural de Sort i la Vall d’Àssua, que ens portaran fins a Rialp.

0.15 h Bifurcació de la pista. Continuem per la de baix, ja que la de dalt mor a una
casa particular.

0.25 h A la dreta deixem un sender que va a un antic forn de calç i seguim pel de
sota, a tocar del riu.

0.45 h Paret enrunada. Gir brusc a mà dreta per començar a guanyar nivell.

0.55 h Bifurcació en una tartera, 350 m. Seguim pel camí de baix. A l’altra banda
del riu es veu l’estació de servei de Rialp.

1 h Tanca metàl·lica que talla el camí. Perdem nivell deixant sempre la tanca a
la dreta, a tocar del camí, fins que arribem a un angle del tancat i llavors
girem a la dreta, tanca amunt, fins a sortir a una carretera.

1.05 h Carretera estreta que va a la finca particular de la tanca metàl·lica, 350 m.
Senyalització. Rialp ens queda a 1 km. Girem a l’esquerra, carretera avall.

1.15 h La carretera surt a la depuradora de Rialp. Indicació per seguir cap a Rialp
pel camí de la Canerilla. Deixem a l’esquerra la depuradora i el riu Noguera
Pallaresa.

1.30 h Font de la Canerilla a la dreta. Taula de pícnic. A l’altra banda del riu hi ha
l’hotel Comtes del Pallars de Rialp.

1.40 h Pont  de ferro i fusta després d’haver perdut una mica de nivell i de girar a
l’esquerra.

1.45 h Rialp, 345 m.

SI TROBES ERRORS A LES RESSENYES, CANVIS EN ELS CAMINS O TENS ALGUN
SUGGERIMENT, AGRAIREM QUE ENS ESCRIGUIS A 

info@ramatdecamins.cat.

Col·labora amb el projecte Apadrina un camí!
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