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    ETAPA 15: BARRUERA – EL PONT DE SUERT

BARRUERA – PONT DE SUERT

Durada aprox.: 4 h
Desnivell aprox.:  265 m de pujada;  300 m de baixada
Distància aprox.:  16,5 km
Altitud màxima: 1.100 m
Altitud mínima: 854 m
Mapa  recomanat: Alta  Ribagorça.  Esc.  1:50.000.  Mapa  Comarcal  de  Catalunya.  Institut
Cartogràfic de Catalunya.
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0 h Sortim de Barruera deixant el riu a la dreta fins a la propera palanca. Travessem el riu

i seguim el passeig tot deixant-lo a l’esquerra. A la dreta passem un camp de futbol,
una àrea de pícnic...

0.10 h Cruïlla,  1.090 m. Tenim dues opcions: seguir recte pel Salencar o fer la variant de
Cardet, que comporta una marrada de 20 minuts. Les explicarem totes dues.
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 t MARRADA DE CARDET (+ 0.50 h entre pujar i baixar): Tal com indica el rètol, per
pujar a Cardet s’ha de travessar l’asfalt. A l’altre costat es troba l’antic camí de bast
que, progressivament, s’atansa al poble. Es tracta d’un sender bastant fressat, que
avança  en  un  estret  bancal  i  fa  ziga-zaga  pel  mig  del  pendent.  Els  trams  més
pendents transcorren sota l’ombra d’avellaners, roures i esbarzers entre d’altres, i els
trams més relliscosos es troben empedrats. A mesura que es guanya alçada el so del
riu i de la carretera s’esmorteeix. Val la pena girar-se per contemplar la zona humida
de l’Arenal, una planura d’aiguamolls on es troben bernats pescaires, corbs marins,
collverds i espècies que s’hi aturen en plena migració. Aproximadament als 25 min
d’haver sortit de Barruera, s’arriba sota l’absis romànic de Santa Maria de Cardet, una
de  les  esglésies  catalogades  per  la  UNESCO.  De  seguida  es  veu  el  campanar
d’espadanya.  Es  va  a  sortir  al  carrer  de  les  Roquetes,  des  d’on  es  té  una  vista
esplèndida de tota la vall.

Cardet (1.174 m) (serveis: casa rural) (no us ho perdeu: església, volta pel poble). Es
deixa l’església a la dreta, se surt del poble per l’altra banda i es va perdent nivell fins
a travessar un torrent. Aviat se surt a un revolt de la carretera que puja a Cardet. La
travessem i, a l’altra banda, hi ha la continuació del camí vell,  que va a sortir a la
carretera del fons de la vall. Girem a l’esquerra com si tornéssim a Barruera, passem
a l’altra banda i reprenem el camí que baixa paral·lel al riu cap al Pont de Suert.

0.10 h Camí del Salencar.  Des de la zona de repòs d’autocaravanes es continua recte per
una pista tot passant a l’altra banda d’una cadena que impedeix el pas als vehicles. A
dalt, a la dreta, es veu el campanar de Cardet. Als pocs minuts s’arriba a un tancat. A
l’esquerra el riu s’eixampla i forma bonics aiguamolls. Girem a la dreta per travessar
un pont de fusta sobre una zona de joncs. La carretera ens queda a la dreta i el
Salencar a l’esquerra. Després d’una rampa de fusta arribem a la carretera. 

0.20 h Tirem carretera avall, deixant l’asfalt a la dreta. Aviat es gira a l’esquerra per travessar
el riu per un pont de ferro. Al km. 15 del Camí de l’Aigua, deixem a l’altra banda del riu
la casa rural de Les Cabanasses. El camí passa per dins del bosc, entre arbres de
ribera, castanyers, boixos. El riu queda a la dreta.

0.55 h Sortim a una pista. Deixem un pont a la dreta. Continuem recte i de seguida tornem a
entrar al camí vell, que travessa un pont de fusta molt bonic per salvar un barranc.
Després  passem per  sota d’una  carretera  i  sortim a  una altra carretereta  estreta.
Girem a la dreta i la seguim.

1.05 h A mà dreta prenem una pista on al principi hi ha uns quants edificis. És on s’agafa el
camí que puja a Saraís. Aviat la pista es bifurca i seguim per la de sota. Al costat d’un
prat tornem a agafar el camí vell. Surt a una pista una mica més ampla. Girem a la
dreta, la seguim uns metres fins que, a mà esquerra, tornem a enllaçar amb el camí
vell. De seguida sortim a una pista transversal, girem a la dreta i la seguim fins que,
just abans de travessar un barranc, l’abandonem. Fem un gir brusc de noranta graus
a l’esquerra per prendre altre cop un corriol que puja entre avellaners en direcció a
Iran (a 1 h). Sortim a una carretera estreta i girem a la dreta carretera amunt.
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1.25 h En un revolt de la carretera girem a la dreta per tornar a agafar el camí vell al km. 12

del Camí de l’Aigua. Travessem una pineda. A la dreta, al mig del bosc, abeurador.
Baixem pel bosc com si anéssim en direcció al riu.

1.45 h Passem un barranc per un pont de fusta. Ens anem apropant al riu per indrets molt
obacs. El camí és còmode i bastant planer. Anem a sortir a una pista amb prats a
ambdós costats. A l’altra banda del riu, les cases de Llesp.

2.05 h Deixem a la dreta un pont que desemboca a la carretera.  Nosaltres seguim recte
endavant per la pista. En un moment donat prenem un camí que va per la vora del
riu. A mà dreta deixem l’observador d’ocells aquàtics del Salencar de Llesp, després
del qual es torna a sortir a la pista. Passem de llarg la presa construïda el 1951 per
abastir d’aigua la central hidroelèctrica del Pont de Suert. Tornem a ser al camí vell,.
Puja i baixa pel mig del bosc.

3 h Pont de fusta i gran roure a la dreta. Seguim per un corriol.

3.05 h Deixem a la dreta el  pont de pedra i l’ermita del Remei i, a l’altra banda del riu,
Castilló de Tor. A partir d’aquí guanyem una mica de nivell. Deixem a l’esquerra una
casa en runes i sortim a una pista. Girem a la dreta i seguim pista amunt, sempre per
dins del bosc, tot i que aviat perdem cota.

3.20 h Sortim a una pista transversal, el camí del Reganxo. Girem a l’esquerra i seguim per
la pista. A la dreta queda el polígon industrial del Pont de Suert.

3.30 h Anem a petar a la carretera. La travessem pel davant d’una nau industrial i a l’altra
banda seguim la pista del camí del Reganxo. A l’esquerra queden uns magatzems del
polígon. A la dreta ens queda el riu Noguera Ribagorçana.  

3.45 h Primeres cases del Pont de Suert, 854 m. Girem a la dreta per travessar un pont
metàl·lic amb fustes travesseres i, després, girem a l’esquerra seguint encara el Camí
de l’Aigua.  Passat  el  pont,  cap a la dreta es va a la font  del  Ronyó i  al  camí de
Castarné i, cap a l’esquerra, que és cap on anem nosaltres, pel camí del Reganxo cap
a la capital  de l’Alta  Ribagorça.  Deixem enrere una urbanització i,  a l’esquerra,  el
modern edifici de l’Escola Catalana d’Esports de Muntanya. A costat i costat del camí
hi ha rengleres de clops.

3.55 h Al barri d’Aragó passem de llarg un pont a mà esquerra i seguim fins a situar-nos al
davant de l’escola. Allà girem a l’esquerra per travessar un pont que ens situarà al
centre del Pont de Suert. 

4 h Centre  del  Pont  de  Suert. (serveis:  hotel,  apartaments,  restaurants,  càmping,
farmàcia, estació de servei,  botigues),  (no us ho perdeu: volta pel poble,  església,
col·lecció d’Art Sacre, Centre de Fauna).

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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