Pic de Campirme (2.633 m)
Pallars Sobirà. Parc Natural de l'Alt Pirineu. Vall de Tavascan

Monestir de Sant Pere de les Maleses (runes). Cova del Serpent
Congost de Collegats
dissabte 11 i diumenge 12 de juliol de 2015
Itinerari en cotxe: La Ràpita – Eix de l'Ebre - Lleida - Balaguer - Tremp - La Pobla de Segur - Àrea Font de La Figuereta
Font de la Figuereta - Sort - Llavorsí - Tavascan - Pleta del Prat
DISSABTE 11 de juliol - Sant Pere de les Maleses i Cova del Serpent. (Espectaculars vistes del Congost de Collegats)
Sortida: 6,30 del matí. Avinguda Catalunya, 14
Itinerari a peu : Font de la Figuereta - Sant Pere de les Maleses - Cova del Serpent - Font de La Figuereta.
Dinar: de motxilla.
Parada a Sort.
Continuació cap a la Vall de Tavascan.
Sopar al refugi Pleta del Prat
DIUMENGE 12 de juliol - Pic de Campirme, Llac de Mascarida, Estany del Diable
Aixecar-se a les 07,00
Esmorzar a les 7,30
Començar a caminar a les 08,00
Itinerari a peu diumenge: Refugi Pleta del Prat (1.722 m) - Pistes d'esquí - Pleta de Gavàs - Estanys de Mascarida i
del Diable - Pala de Montareny - Campirme.
Dinar de motxilla
VIATGE
- En cotxes propis. S'arriba fins al mateix refugi.
- Sortida: dissabte a les 6,30 del matí de davant de Cicles Mora.
- Pararem al Restaurant del Llac, abans d'arribar a Tremp, poc després del Congost de Terradets.
- Viatge de tornada: es pot parar en algun lloc.
DESPESES
Refugi de la Pleta del Prat: hem de calcular entre 38 i 43 €. És mitja pensió (el preu inclou la mitja pensió i
l'assegurança de dos dies, 7,10€).
Atenció!

- si tens llicència FEEC 2015, calcula entre 30 i 35 €

Despesa del viatge i extres
MATERIAL I ROBA
- Roba: Cal anar preparat per a tot, però especialment alguna peça per abrigar-se a dalt, al cim. Guants, gorra... Cal
pensar que és alta muntanya, però no carregar-se amb massa pes.
- Calçat còmode, bota de muntanya.
- Material: motxilla, bastons, ulleres de sol, protector solar, diners, càmera, etc
MENJAR
- dissabte: esmorzar en ruta, dinar de motxilla, sopar al refugi.
- diumenge: esmorzar al refugi, dinar de motxilla.
INSCRIPCIONS
El dia 1 de juny farem la reserva al refugi.
Si us plau, si penseu participar, aviseu l'encarregat (Joan Polo) abans d'aquest dia amb un email, per telèfon o de
paraula.

Més informació: Joan Polo 653 61 59 05 - polosanz.joan@gmail.com. Dijous anterior passeu pel Maset.

Ascensión al Campirme 2.633m
Ascensión al Campirme, desde la Pleta del Prat (Tavascan), pleta de Gavás, estany del Diable,
estany de Mascarida, coll de Finestres y pico de Campirme, en total 2horas 30'.

al

Magnífica
ascensión
pico de

Campirme de 2.633m con un día casi despejado. Las vistas desde la cima son impresionantes, en el
reportaje las iréis viendo.
La excursión arranca en este punto, y podemos ver como la carretera de acceso a esta estación está
asfaltada de nuevo, el parquing totalmente pintado y preparado para la temporada de esquí.
En la zona intermedia de la estación a mano derecha arranca el camino señalizado.

Podemos ver esta pértiga nivométrica de 4 metros de altura

y llegamos al lago Mascarida con este azul tan intenso...
al lado podemos ver al lago del Diable (Diablo) que según cuenta la leyenda el demonio se tragó un

rebaño de ovejas, este lago es muy pequeño
pero tiene una profundidad de once metros,
en la zona es mucho más conocido este
pequeño lago que el de Mascarida...
Continuamos la fuerte subida por el lado izquierdo del lago . El esfuerzo vale la pena, y poco a poco
vamos viendo nuevos panoramas, aquí mirando hacia Francia podemos ver la "gavacha" esas
nubes que no pasan la frontera.

y poco después llegamos a la cima del Campirme de 2.633m.

y nos vamos a recrear la
vista fotográficamente de la
inmensidad del pirineo, la
verdad es que la visión es de
primer orden.

en primer lugar el macizo de la Maladeta esplendoroso
el zoom nos ayuda a verlo mejor

la estación de esquí de Espot

la zona de Cerbi

el Mont-Roig en la misma línea divisoria con Francia, podemos ver los restos de las trincheras de la
guerra civil del frente del Pallars.

La Pica D'Estats con sus 3.143m es la montaña más alta de Catalunya
los lagos de Campirme, debajo mismo del pico.

Un reportaje de Silver y Pyrene

Monestir de Sant Pere de les Maleses
Ruta a Collegats per visitar les ruïnes de l'antic monestir i la cova de la
Serpent. La Pobla de Segur,
Dificultat
Mitjana
Altitud màxima
710m

Desnivell acumulat
400m
Punt de sortida / arribada
Font de la Figuereta

Distància total
9 km
Altitud mínima
530m

Temps total efectiu
2:35h
Població més propera
La Pobla de Segur

Ruta circular al Congost de Collegats per visitar les ruïnes de l'antic monestir
de Sant Pere de les Maleses. L'itinerari, que dura unes 2h 35min, passa també
per la curiosa cova de la Serpent. Durant la ruta podem gaudir de boniques
vistes de les grans formacions rocoses de la zona i del riu Noguera Pallaresa.
El camí antic que va des de la font de la Figuereta al monestir de Sant Pere de les
Maleses i arriba fins a la cova de la Serpent ens descobrirà l'espectacular Congost
de Collegats. Aquest pas natural entre els dos Pallars, el Sobirà i el Jussà, és per
on el riu Noguera Pallaresa troba el seu camí per baixar cap al sud. Aquestes altes
parets de roca d'aquest espai protegit del Pallars han estat una barrera natural
insuperable durant molts anys.

RECORREGUT
La font de la Figuereta (0:00h - 550m) marca el començament i el final d'aquesta excursió,
que al llarg del seu recorregut ens descobreix diverses sorpreses en forma de llegenda. Aquesta
àrea de descans disposa d'un gran espai per aparcar els vehicles, de vàries taules per menjar,
bancs per descansar i admirar els penya-segats propers, alguns panells informatius, una escultura
en homenatge als Raiers i, òbviament, la font d'aigua.
Àrea de descans de la Font de la Figuereta, a la dreta de la
carretera pujant per la N-260.

Alguns bancs ens permeten descansar i observar
relaxadament l'entorn.

Molta gent ve fins a la Font de la Figuereta per agafar
aigua.

Al començament de l'àrea de descans de la font de
la Figuereta creuem la carretera i agafem de pujada
la pista asfaltada de Gramuntill. Un panell d'inici
d'itinerari ens mostra la ruta que farem per visitar el
singular monestir i aquesta zona plena de paisatges
espectaculars i de bonics penya-segats. El
recorregut, que està molt ben senyalitzat en tot
moment, forma part de "Camins del Jussà", un
projecte de recuperació dels antics camins de
ferradura i altres camins històrics i tradicionals de la
comarca del Pallars Jussà.
Panell d'inici de recorregut just a peu de carretera.
Comencem la ruta pujant per la pista.

Pujada còmoda per la pista de Gramuntill.

Aquest inici d'excursió pujant per la pista es fa
còmodament i és una bona manera de començar
l'itinerari de forma progressiva. La pista va girant amb
certa tendència cap a la dreta i supera el barranc
d'Ansal. A aquesta alçada, a la nostra dreta i a pocs
metres, observem unes parets amb una curiosa
bauma bivac (580m). Sortim de la pista asfaltada per
acostar-nos-hi i passar per sota de les seves parets
de roca. Tornem a la pista per on veníem per seguir
ascendint en direcció S.
Trobem aquesta Bauma bivac una mica amagada a la dreta de la pista.

La pista torna a girar a la dreta. Davant nostre,
al fons, tenim Els Rocs de Queralt. Destaquen
el Tossal Gros (1.081m), el Tossal del Graell
(1.016m) i el Tossal del Cap (973m). Després
d'haver recorregut aproximadament 1 km des
del començament, arribem al desviament
del camí que va a Sant Pere de les Maleses
(0:15h - 610m). Un pal indicador ens fa girar a
la dreta (en direcció N) per un camí estret que,
en uns 35min, ens deixarà al monestir.
Prenem el camí a Sant Pere de les Maleses a la dreta.

Durant el recorregut anem trobant marques grogues als
arbres i a les roques. A mesura que anem pujant, anem
assolint unes millors vistes a davant nostre. Aviat
reconeixem la Paret dels Nebots i la Paret de la
Figuereta, dos dels molts sectors d'escalada que hi ha
en aquest zona, Collegats, una de les àrees més
salvatges de Catalunya.
L'itinerari va seguint marques grogues.

El sender puja amb força en direcció NO i arriba fins a
la base d'una feixa rocosa i gira a la dreta (0:30h 710m). Unes fites ens indiquen aquest punt, estem a la
part més elevada del recorregut.
El camí gira a la
dreta en un angle
de 90 graus.

Caminem uns metres i arribem a un replà. Baixem una
mica en direcció al barranc d'Ansal (0:35h - 680m) que
creuem per entre un bosc de pins.
Baixant cap al barranc d'Ansal per creuar-lo i seguir paral·lels
a les parets.

Seguim pel camí, que ara fa una lleugera pujada. Un cop passat el Serrat del Tossal del Cap, que
queda a la nostra esquerra, el camí comença a baixar, paral·lelament a la paret de roca, cap a
l'entrada del barranc de Sant Pere (en direcció N).

Hem de vorejar el Serrat del Tossal del Cap per la seva dreta.

Serrat del Tossal del Cap.

Ens apareix al davant la impressionant cara sud de Les Moles del Pessó, on s'hi troben
conegudes vies d'escalada com la Performance o la Terra Ferma.

La paret de Les Moles del Pessó davant nostre.

L'ambient es va humitejant una mica. Estem aproximant-nos al barranc de Sant Pere, en breu
arribem a un encreuament senyalitzat (0:50h - 640m). Deixem enrere un camí a la nostra
dreta (és el que prendrem de tornada) i seguim pel que veníem en direcció a l'entrada del
barranc.

Cruïlla senyalitzada, seguim recte cap a l'entrada del barranc.

Formacions curioses de roca.

Al cap d'uns 10m, intuïm per entre la vegetació, a l'altre vessant del barranc a mà dreta, la bauma
on es troba el monestir. Seguim, el camí fa un gir a la dreta i baixa fins que troba el riu del
barranc de Sant Pere (1h - 635m) i el creua.

Creuem i passem a l'altre banda.

Riu del barranc de Sant Pere.

Un cop a l'altre banda del riu, el camí gira a la dreta i es dirigeix al monestir de Sant Pere de
les Maleses (1:02h - 650m), on ens plantem en un parell de minuts. Avui aquest lloc ens sembla
un racó perdut i de difícil accés i ens transmet una sensació de pau i tranquil·litat immenses. En
canvi, temps enrere aquest lloc fou bastant freqüentat i el sender molt utilitzat per anar de la
muntanya a Gerri de la Sal.

L'església del
monestir estava
situada a la zona
de llevant de la
bauma. Encara avui
se'n conserven dos
absis, un més gran
que l'altre.

LLEGENDA DEL
MONESTIR DE SANT PERE DE LES MALESES
Explica la llegenda, i les males llengües, que els capellans robaven als viatgers que
s'allotjaven al monestir i que després els mataven i enterraven als voltants del convent
Per seguir la nostra ruta, hem de tornar enrere i desfer el camí que havíem fet des de
l'encreuament senyalitzat (1:12h - 640m). Altre cop en aquest punt, girem a l'esquerra i prenem
el camí de baixada que creua el barranc de Sant Pere (1:15h - 641m).

Les aigües del barranc de Sant Pere.

Saltem per creuar el barranc de Sant Pere i anar en direcció a la cova de la Serpent.

El camí ara puja per sortir del barranc i dirigir-se,
passant per una zona cremada, a una mena de
terrassa. Des d'aquest lloc podem veure l'altre
vessant amb la Noguera Pallaresa al fons.

Terrassa sota Les Moles del Pessó, des d'on veiem el
vessant de la Noguera Pallaresa.

El camí, que fa una lleugera baixada i gaudeix de
boniques vistes sobre el riu i tot Collegats, voreja per la base tota la paret E de Les Moles del
Pessó, que ens queda a la nostra esquerra.

Lleugera baixada cap a la cova de la Serpent.

La Noguera Pallaresa al fons de la vall.

El camí fa un petit gir a la dreta per superar un petit barranc. Avancem seguint per sota d'una línia
elèctrica d'alta tensió, fem unes ziga-zagues per guanyar uns metres de desnivell i finalment
arribem a la cova de la Serpent (1:35h - 704m), indicada amb una senyal. Entrem a l'interior
de la cova que té aproximadament uns 10m de profunditat i és un dels atractius de la ruta.

Arribant a la cova de la
Serpent.

LLEGENDA DE LA
COVA DE LA SERPENT
Una enorme serp s'amagava en aquesta cova i es menjava tots
els animals de càrrega que passaven pel camí. Els que la van
veure no ho van poder explicar mai, i així fou fins que un monjo
de Sant Pere de les Maleses va trobar la solució per combatre-la. El monjo va carregar un
ase amb pans farcits de ganivets esmolats i quan la serp es va menjar l'ase va perdre els
budells, que se li van trencar a bocins. Al sostre de la cova, gravada a la roca, podem veure
la marca que va deixar el cos de l'animal.
Pep Coll - Escriptor català nascut a la comarca

Després d'haver explorat una mica
l'interior de la cova, en sortim i seguim la
ruta pel camí per on veníem. Aquest fa
unes quantes llaçades i puja
decididament fins al peu de paret. Val la
pena dedicar uns minuts a observar
aquestes parets de roca calcària i
conglomerat plenes d'història geològica.
El camí puja amb força fins al peu de la paret.

Seguim caminant i arribem a una torre d'alta tensió
(1:45h) situada en un punt on les vistes valen molt la
pena. Si traiem el cap pel capdamunt d'aquesta
penya, a l'E gaudim d'unes boniques vistes del
barranc de l'Infern. Tornem al camí que ara baixa
ràpidament (en direcció N) i ens porta fins a la
carretera. De baixada veiem la sensacional Paret del
Pessó a la nostra esquerra.
Paret del Pessó a la nostra esquerra amb la carretera al fons.

Arribem a la carretera N-260 (2:00h - 550m), la creuem
i agafem, a mà dreta (S), el camí que hi ha entre el riu i la
carretera i que avança fins al túnel. A la nostra esquerra
ens queda la coneguda Roca del Diable. Agafem l'antiga
carretera (tancada al trànsit) i ens dirigim altre cop cap a la
font de la Figuereta.
Avançant per aquesta carretera s'obre a la nostra esquerra el barranc de l'Infern.
Seguim caminant i veiem, també a la nostra esquerra, la zona
coneguda com la Pedrera, unes gegantines parets de roca que
han format diverses baumes.

Sector d'escalada de La
Pedrera.

Veiem la tirolina que permet als escaladors i a la gent que fa barranquisme travessar el riu amb
més facilitat.

Estem arribant a l'entrada del túnel de la carretera N-260, a l'alçada del barranc de Sant Pere.
Hem deixat enrere un sector d'escalada esportiva que ens quedava a mà dreta.
Arribant a la carretera N-260.

Caminem uns 200m pel costat de la carretera i ja
tornem a ser a l'àrea de descans de la font de la
Figuereta (2:35h - 550m) on finalitzem la ruta que ha
transcorregut per aquesta magnífica zona protegida,
Collegats.

Estàtua en memòria dels Raiers.

Àrea de descans de la Font de la Figuereta.

