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t     ETAPA 2: BARO - SORT

BARO – MALMERCAT – TORNAFORT – SAVERNEDA – SORT

Durada aprox.: 5.15 h
Desnivell aprox.: 840 m de pujada; 600 m de baixada
Distància aprox.: 12,6 km
Altitud màxima: 1.250 m
Altitud mínima: 640 m
Mapa recomanat: Ramat de l'Est. Esc. 1:50.000. Mapa Guia Excursionista. Editorial Alpina.
Ressenya actualitzada: Juny 2014
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0 h Baro, 640 m. Des del poble de Baro, passem el pont sobre el riu Noguera Pallaresa i

tirem amunt per la carretera d'Arcalís. Aviat passem de llarg un rètol indicatiu, a la
dreta, amb banderoles assenyalant la direcció a seguir per pujar a Arcalís pel camí
vell. Per anar a Malmercat, Tornafort i Sort, en canvi, seguim encara uns metres per
la  carretera.  El  recorregut  està  marcat  amb  pintura  groga.  Passem  de  llarg,  a
l'esquerra, l’entrada a un parell o tres de pistes. Als cinc minuts de sortir, just quan la
carretera fa un revolt tancat a la dreta, d'allà en surt una pista, cap a l'esquerra, per
on anirem. No hi ha rètols indicadors, però sí les marques de pintura. 

0.15 h Cal parar atenció perquè en un moment donat cal abandonar la pista i  agafar un
corriol a mà esquerra. Va baixant en direcció al riu.

0.25 h Sortim a la pista i girem cap a l'esquerra. Aviat trobem un corriol estret que avança
entre els camps i deixa a la dreta, a tocar del camí, la borda de Menal. El camí va a
sortir a un tros de pista, travessa un barranc que en algunes èpoques es trobarà sec
i, passat aquest, gira cap a la dreta en un gir de 90º. És important no perdre les
marques  grogues.  Entrem  a  dins  de  la  pineda,  tot  i  que  als  200  m  hi  ha  una
bifurcació. Girem a l’esquerra per començar a guanyar cota per dins del bosc per un
corriol més estret.

0.45 h Cruïlla de camins enmig d’un alzinar, 720 m. Pal indicatiu. Cap a l'esquerra es va a
Sort i cap a la dreta a Malmercat, que és on anem.
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DRECERA EVITANT LA VALL DE SIARB. Si no es vol entrar a la vall de Siarb hi ha
l’opció  d’anar  directament  des  de  Baro  fins  a  Sort  passant  per  la  masia  de
Saverneda, la qual cosa us suposarà unes 2.15 h menys de recorregut. Consulteu
aquesta variant al final de l’itinerari.

1.10 h Barranquet. Entre els arbres veiem el Batlliu amb els pobles de Montardit de Baix,
Llarvén, Enviny... Ens arriba el so llunyà dels cotxes que passen per la N-260. 

1.30 h Entre els arbres veiem el poble de Malmercat,  amb l'església de Sant Andreu als
seus peus. El poble és a la mateixa alçada d'on som, però haurem de perdre cota per
tal de passar a l'altra banda del barranc Saltinant de Sallent,  que trobarem en un
indret obac i fresc. Després del barranc recuperem cota fins al poble. Sortim al revolt
d'una pista, ja a tocar del poble, on s'hi ha instal·lat un banc i un rètol: «El racó del
Pallars».

1.50 h Malmercat,  967  m.  (no  us  ho  perdeu:  església;  safareigs  i  abeuradors;  casa
Macareno, l’antic castell medieval) Pugem per dins del poble fins a l'entrada de dalt i
tirem avall per la carretera. De seguida es troba, a mà dreta, el rètol indicatiu per
pujar a Tornafort. Cap a l'esquerra es pot baixar directament a Sort. Tirem amunt per
un corriol que comença molt dret. Aviat deixem a la dreta i a sota del camí la borda
de Jepet. Pugem entremig de camps vigilant de no perdre els senyals de pintura.

2.30 h Aviat trobem una pista. Girem a la dreta i seguim la pista uns metres fins a retrobar el
camí vell, a l’esquerra. Pugem per aquest, travessem la pista de nou i de seguida,
just  després de passar enmig de dues parets de pedra, sortim a la carretera.  La
travessem i, altre cop al camí vell, girem a la dreta fins sortir tot seguit a la carretera.
Tirem  carretera  amunt  uns  cinquanta  metres  fins  a  un  revolt  tancat.  A la  dreta
d’aquest, indicat per un rètol, pugem per un camí, a l’ombra dels arbres. Quan aquest
camí es bifurca i segueix recte endavant, agafem el de l’esquerra, que puja dret fins a
l’entrada del poble. Hi arribem travessant un petit túnel.
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3 h Tornafort, 1.250 m (serveis: casa rural, apartaments), (no us ho perdeu: vista des

de dalt del campanar de l’església; sala polivalent, on sovint s’hi fan exposicions;
safareigs i abeuradors; volta pels carrers del poble) Sortim del poble en direcció a
Sort travessant el petit  túnel que passa per sota de la carretera. Després d’una
baixadeta per un camí ample i costerut, sortim a un sender transversal, girem a la
dreta i baixem fins a la carretera d’accés al poble.

3.10 h Tirem carretera avall fins arribar al davant de dues cases juntes, conegudes per cal
Portaler. El camí vell passa pel mig de la casa de l’esquerra i, després, segueix pel
damunt de la carretera. Entra a un petit bosc i baixa altre cop fins a la carretera. 
Uns metres més avall, a l’altra banda d’aquesta, es torna a agafar el sender, que a 
partir d’ara sempre baixarà pel mig del bosc.

3.35 h Sortim a la carretera, la creuem, i continuem camí avall. 

3.36 h Travessem de nou la carretera.

3.40 h Tornem a sortir a la  carretera, ja a fora del bosc. Girem a l’esquerra, tirem uns
metres avall  i,  a mà dreta, reprenem el sender, que d’entrada comença ample i
sembla com si es dirigís a un camp. En comptes d’això, el camp queda a la dreta i
entrem una altra vegada al bosc.

3.45 h De nou a la carretera, tirem carretera avall fins al primer revolt tancat. D’allà surt el
camí vell, que ja no estarà més tallat per la carretera i que sempre anirà per dins de
la pineda.

4.30 h Cruïlla sobre la masia de Saverneda, 705 m. El camí que ve de Malmercat i de
Baro ens queda a l’esquerra. Nosaltres girem a la dreta per un camí ample que
passa pel damunt de la masia de Saverneda. Sense baixar fins a la casa, deixem a
la dreta uns dipòsits d'aigua de pedra i la casa a l'esquerra. Seguim una pista fins a
un prat al davant del qual hi ha un pilar cònic de pedra. Sense entrar al prat, girem
a l'esquerra pel mig d'un camí ample amb marges de pedra i clops a banda i banda
fins arribar al riu del Cantó. Passem a l'altra banda per un pont de fusta. Després
passem un altre ramal del riu. A l'altra riba ja trobem un rètol indicatiu per anar a
Sort. S'hi pot anar per un camí més proper al riu o per un de més apartat. Els dos
van pel costat de prats de dall i són molt planers. Després de passar pel costat del
polígon industrial, arribem a Sort.

5.15 h Sort, 685 m. (serveis: hotel, apartaments, càmping, restaurant, botigues, estació de
servei,  farmàcia,  CAP)  (no  us  ho  perdeu:  castell  dels  comtes  de  Pallars;
exposicions temporals a l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà; Museu de la Llibertat;
oficina de turisme; famosa loteria; visita comentada a l’obrador de la formatgeria
Tros de Sort).
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DRECERA EVITANT LA VALL DE SIARB 

Durada de l’excursió: 1.30 h; Desnivells: 290 m de pujada; 250 m de baixada;
Distància: 6 km

0 h Cruïlla  de  camins  enmig d’un  alzinar, 715  m.  El  bosc  va variant  a
mesura que avancem. Passem per pinedes, boixos, alzinars..., mentre el
camí ara puja, ara baixa. 

0.25 h Des de dalt d’un turó es veu, al davant i a l’altra banda del riu, Montardit
de Baix i, a sobre, les cases d’Enviny.

0.35 h Cruïlla,  700 m.  Sortim al  barranc del  Salinant  de Sallent  i  a  un camí
transversal. Girem a la dreta, camí amunt. Travessem el barranc a gual i
guanyem nivell per un caminet que aviat es converteix en una pista. Una
mica més endavant sortim a una pista transversal que es troba en millor
estat de conservació.  Girem a l’esquerra tot seguint  la pista. Cap a la
dreta aniríem a parar a una casa particular.

0.50 h Pista transversal. Girem a l’esquerra, pista amunt. Dos minuts després
sortim  a  un  revolt  de  la  carretera  que  puja  als  pobles  de  Tornafort  i
Malmercat. Girem a l’esquerra carretera avall uns quants metres.

0.55 h Indicació a la dreta de la carretera, 745 m. Abandonem l’asfalt i seguim
per aquest camí en direcció a Sort. Aviat el camí sembla que es bifurqui,
però nosaltres hem de seguir recte endavant guanyant una mica de cota.
A sota i  a l’esquerra deixem una pista que va a parar a un camp. El
sender de seguida es bifurca de nou. Una part segueix recte endavant
entre uns roures, però nosaltres seguirem l’opció d’un sender que va més
enlairat pel costat d’una paret de pedra seca, que ens queda a la dreta.
Deixem una borda en runes a mà esquerra. En arribar a un gran roure de
la dreta del camí, el sender guanya una mica de nivell.

1.10 h Cruïlla de camins després d’una pujada forta, 800 m. Cap a la dreta a
35 minuts ens queda Malmercat. Cap a l’esquerra en 50 minuts arribarem
a Sort, vila de la qual ja en veurem algunes cases tan bon punt deixem
enrere el  senyal.  Una estona més tard cal  parar atenció amb el color
blanquinós de la terra.  A aquesta zona se la coneix per la guixera de
Saverneda i aquí venia la gent dels pobles del voltant per proveir-se de
guix per a la construcció de cases.

1.30 h Cruïlla sobre la masia de Saverneda, 705 m. Cap a la dreta pujaríem a
Tornafort, que ens queda a 1.45 h. Seguim recte endavant tot deixant la
masia a l’esquerra.  A partir  d’aquest  punt ja seguim les indicacions de
l’etapa principal fins a Sort.

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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Apadrina un camí

Ramat de Camins recorre més de 300 km de camins vells. Són un patrimoni molt important que hem de mimar entre 
tots. Si vols ajudar a mantenir-los, pots apadrinar-ne algun  .

CAMINS APADRINATS D'AQUESTA ETAPA

Camí vell de Tornafort a Sort

Cal Tomàs. Allotjament rurals a Tornafort

TORNAFORT
973250007 / 627706247
caltomas@tornafort.com
www.tornafort.com

Agraïm la feina de tots els col·laboradors!
Aquest projecte es realitza conjuntament amb l'Associació A plaeret.
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Perfil de l'etapa
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