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La creixent demanda d’activitats de 
lleure a l’aire lliure en general i del 
senderisme en particular, ha ob-
tingut resposta per part de l‘admi-
nistració pública i de la cooperació 
pública-privada. S’han habilitat 
antics camins, s’han creat propostes 
turístiques de senderisme de diversos 
dies de durada i s’han dissenyat no-
ves rutes amb criteris d’accessibilitat.

Seguint en la línia dels darrers anys, 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
està promovent un seguit d’opera-
cions per tal de realçar el patrimoni 
natural i cultural de la comarca, 
potenciant-ne així l’atractiu turístic i 
ampliant l’oferta de la xarxa Camins 
del Jussà que actualment compta 
amb 57 rutes i gairebé 400 km de 
senders. 
Aquesta iniciativa que es desenvo-

compta amb un pressupost d’1,2 
MEUR i s’inclou dins el pla estra-
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SENDERISME
AL PALLARS JUSSÀ

Vine i emociona’t!

tègic de desenvolupament econòmic 
comarcal fent èmfasi en la divul-

patrimoni natural i cultural com 
a eina de dinamització turística i 
econòmica.

Una de les principals actuacions 
es durà a terme al municipi de 
Senterada, senyalitzant els 10 
elements megalític principals 
que daten entre el 3300 aC i el 
1500 aC amb l’objectiu de donar a 
conèixer el patrimoni d’aquesta part 
de la comarca. Seran en total uns 
40 km de senders tematitzats, 

diversos per a tot tipus d’usuaris, des 

més preparat. 

La diversitat del Pallars Jussà, 
ric en patrimoni cultural, 

paisatgístic, geològic, paleontolò-
gic i natural, fa que el senderisme 
en aquest territori sigui una de les 

es poden fer pel Pirineu. Ofereix un 
dels paisatges més diversos del país, 
des de l’alta muntanya dels pics a 
les valls més profundes de la vall de 
Manyanet i la Vall Fosca –la qual 
dóna accés al parc nacional d’Ai-

-
terrani de la Conca de Tremp i el 
Montsec.

Els castells de frontera, el romànic, 
els pobles amb herència medieval, 
els rius, els estanys, els embassa-
ments i tot un seguit de diferents 
elements sorprenents, podran ser 
descoberts i interpretats pel sende-
rista mentre gaudeix dels racons del 
Pallars.
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DAMUNT: Dolmen de la casa encantada
A L’ESQUERRA: Camí de Salàs a la Pobla de Segur

La tematització de la xarxa de sen-
ders és un valor afegit molt valorat 
per turistes, senderistes i operadors 
turístics. És per aquest motiu que a 
Isona (l’antiga Aeso romana fun-
dada al segle II aC ) es crearà un 
sender històric d’aproximada-
ment uns 2 km i que anirà des de 

vila romana de Llorís, on es farà 
visible una part d’aquest jaciment de 
més de 6.000 m².

A Tremp s’habilitarà un sender 
natural d’1,5 km en el trans-
curs del barranc de la Font 
Vella que resseguirà el curs de 

creant un espai per a vianants que 
permeti gaudir d’aquest pulmó verd 
de la ciutat tot valoritzant elements 
patrimonials existents com el pont 
romànic de Sant Jaume o les an-
tigues adoberies. Aquesta acció es 
complementa també amb una de 
recuperació ambiental del parc del 

A la vegada, l’àmplia oferta d’establi-
ments de turisme rural, d’allotjaments 
turístics, d’empreses de restauració i 

estada inoblidable pel territori.

La iniciativa Vine al Pallars, 
Viu el Jussà ofereix activitats sor-
tides guiades de senderisme amb 
les empreses adherides a la campa-
nya (www.viujussa.cat).

El Cinquè Llac és una sorpre-
nent travessa circular de senderis-
me de mitja muntanya, assequible 

-

d’Aigüestortes i Sant Maurici, a 
través d’un itinerari senyalitzat 

d’uns 100 km i dividit en cinc eta-
pes (www.elcinquellac.com).

Totes les propostes de senderisme 
actuals i futures les trobareu a la 
web turística de la comarca
www.pallarsjussa.net.

Hi podreu seleccionar els itineraris 
per zones, la descripció detallada 

i els tracks per descarregar-los al 


