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Al Pallars Jussà, el PrePirineu lleidatà ens ofereix una comarca carregada de peculiaritats 
geològiques, d’indrets amb un valor paisatgístic que ens deixarà bocabadats, de camins amb 
història i poblets de muntanya amb encant, de la seva abundant i preuada avifauna rapinyaire, 
d’itineraris bells amb amplitud de panoràmiques… Et proposem fer un tast gourmet d’aquesta 
comarca, en una època de l’any ideal per caminar-la.

Punts Forts
Hem fet una tria de 3 itineraris que ens permeten visitar 3 espais naturals diferents i que ens 
ofereixen paisatges i panoràmiques diverses.

De la mà d’un guia de muntanya professional de Bonviure que a més és biòleg.

En còmode allotjament, en hostal, en habitacions dobles amb bany.

En una època de l’any ideal, en què la temperatura és bona i al paisatge esclata la primavera.

Una comarca per la que sovint passem per anar als Pirineus… però no tan sovint visitada…te la 
volem descobrir perquè realment és una joia del paisatge!!
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Dia a Dia
Dia 1, 01/05. Roc de Pessonada, el regne dels voltors.

Ens trobarem cap a les 10h a La Pobla de Segur, i des d’allà ens desplaçarem en vehicles al 
poblet de Pessonada, al sud de la Serra de Boumort. Inici de la ruta circular del dia que ens durà
al capdamunt dels vermellosos i espectaculars cingles de Pessonada, dels pocs llocs d’Europa 
a on crien les 4 espècies de voltors del continent. Pujarem pel pas de l’Escalirot, l’únic camí que 
supera aquests penya-segats que semblen infranquejables i pel qual han passat des de temps 
antics pastors i pagesos per accedir o baixar de les planures de la seva carena. Un cop a dalt, 
amplitud de panoràmiques de les terres circundants, del Montsec, el Turbón, el massís de 
Maladeta o els cims de la vessant sud del Parc Nacional d’Aigüestortes.

Després de l’excursió, trasllat al nostre allotjament, a Tremp.

Desnivells aprox.: +400m de pujada / -400m de baixada. Uns 6km de distància.

Dia 2, 02/05. Serra de Sant Gervàs i Pas del Portús.

Després d’esmorzar, desplaçament en vehicles al bonic poblet d’Adons. Des d’allà, ruta circular 
per assolir les zones més elevades de la Serra de San Gervàs. Al capdamunt de la seva cinglera,
podrem gaudir de panoràmiques espectaculars dels Pirineus i el Prepirineu: de les Maladetes al 
Pedraforca, passant pel Pirineu lleidatà més proper, el Montsec, els congosts de Montrebei i 
Terradets,… espatarrant!! I descobrirem el curiós Pas del Portús, un passadís natural tan estret 
de roca que es feia servir per comptar els ramats.

Desnivells aprox.: +700m de pujada / -700m de baixada. Uns 14km de distància.

Dia 3, 03/05. El camí vell de Montsor, conglomerats prepirinencs.

Ens traslladarem a la Pobla de Segur, des d’on començarem a caminar. Camí circular fins al 
poble deshabitat de Montsor, situat en una de les millors balconades de la comarca, al 
capdamunt dels penya-segats de conglomerats que separen els dos Pallars. Camí amb vistes 
espectaculars i àmplies panoràmiques en una zona sobre la que sovint volen els voltors i altres 
rapinyaires. Seguirem el camí vell de Montsor, que ressegueix l’antiga via de comunicació entre 
els dos Pallars abans que al segle XVII s’obrís el pas actual del Congost de Collegats.

Desnivells aprox.: +700m de pujada / -700m de baixada. Uns 13km de distància.

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es 
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol 
altra causa així ho requereixen.
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Fitxa Tècnica
199 €, inclou mitja pensió.

Suplement habitació individual: 30€ (places limitades, si us plau, consulta’ns disponibilitat).

Nombre mínim de participants: 6
Nombre màxim de participants: 17

Inclou

 Allotjament, esmorzars i sopars de tots els dies (2 nits).
 El guia titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
 Assegurança d’accidents a muntanya.
 Tastet de productes locals.
 Direcció i gestió tècnica del viatge.
 L’IVA.

No Inclou

 Els pícnics, que podeu comprar al mateix allotjament, a les botigues del poble o dur des
de casa.

 El transport d’anada i tornada. Les begudes no incloses en els menús.
 Tot allò no especificat en l’apartat “Inclou”.

Nivell

Desnivells mitjans diaris de +600m / -60m. Màxim, dos dies, de +700m/-700m. Entre 6 i 14km 
diaris. Camins fresats per terreny a estones pedregós. Algunes pujades i baixades dretes. 
Sense dificultat tècnica tret de les especificacions següents: l’itinerari del primer dia té graons 
tallats a la roca i 2 trams equipats amb graons metàl·lics; són trams curts (uns 3m) i no 
presenten cap dificultat, però els desaconsellem a les persones amb vertigen. La ruta del dia 3 
té un tram molt curt (uns 2m) amb graons. En tots dos casos, els graons són per facilitar la 
progressió, i aquests els farem de pujada.
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Material

 Botes de senderisme.
 Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
 Barret, ulleres de sol.
 Pals per caminar, recomanats.
 Motxilla petita i bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes 

personals.
Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material. 

Transports

El dels participants. Quan us apunteu us demanem si teniu cotxe, i si voleu compartir les places
a canvi  de  compartir  les depeses del  viatge amb d’altres companys d’excursió.  Als  que no
disposeu de cotxe us passem els telèfons del conductors/es que volen compartir plaça per
coordinar-vos. Us passarem les infos de la trobada per correu electrònic. Bonviure únicament
coordina els cotxes dels participants per facilitar el transport,  la nostra tasca d’organització
tècnica  de  viatges  GC  1829  comença  en  el  punt  de  trobada  abans  de  l’excursió  a  peu.
Emprarem els cotxes per fer els moviments de travessa, coordinació i trasllat.

Allotjament

En hostal a Tremp, en habitacions dobles amb bany. Cuina amb productes de la terra.

Si voleu més informació sobre els allotjaments, no dubteu en consultar-nos-ho. a l’hora de compartir 
habitació es prioritzaran les preferències personals de compartició (parelles, amics/gues, afinitats 
sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). si no hi ha cap preferència d’aquesta mena, el guia buscarà
el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la distribució, podent-se donar el cas 
d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.

Assegurances
Bonviure inclou, en aquest viatge una assegurança d’accidents en muntanya, que cobreix 
únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic (amb 
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident, primer abonant els 
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses 
per l’assegurança. Es necessari que en consulteu la cobertura clicant aquí.

Si voleu ampliar l’assegurança, nosaltres us ho podem gestionar: consulteu les assegurances 
que us podem oferir.

Igualment, si esteu interessats en contractar una assegurança de cancel·lació del viatge, 
Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal, cal que ens la sol·liciteu al 
mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies més tard.
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Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.
Per telèfon al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.
Per mail a bonviure@bonviure.com

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge.

Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un 
ingrés d’una bestreta de 90 € per persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrès, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos 
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment, aproximadament un mes 
abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes 
informacions com el lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu
etc.

A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols, 
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la realització d’aquest 
viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força 
major, l’agència podrà a anul·ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6 
dies, i 10 dies abans de la sortida quan el viatge és de 2 a 6 dies. en aquest cas reemborsaríem al 
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure.

 En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al màxim
les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació.

Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 20 
dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, les 
taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
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