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la Vall d’Àssua
i el Batlliu

Pels camins de
Les veus del Pamano (II)

Un paisatge de novel·la
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Llessui – Sorre – Santa Anna – trencall de Caregue – Escàs – Surp – Rialp – Sort –
Bressui – Enviny – Pujalt – Olp – Altron – camí de Rellos – Seurí – Llessui

Introducció

Descripció tècnica

Aquesta és una caminada molt completa, que
ressegueix bona part dels pobles de la vall
d’Àssua i el Batlliu. Per fer-la tranquil·lament 14
necessitareu dues jornades, passant la nit en
un dels pobles de la ruta. Això us donarà la
possibilitat de conèixer bé els pobles, de
parar-vos a parlar amb qui trobeu, i com diu
Maria Barbal de quedar-vos amb ganes de
tornar: «Presidida per la solemne i acollidora
presència del Montsent, [...] la vall d’Àssua és
un recorregut ple de recers i de sorpreses, la
llar entranyable que trobareu a faltar quan en
sereu lluny».
13

Textos del llibre:
Les Veus del Pamano ( Jaume Cabré)

Punt de partida: Poble de Llessui
Situació:
Vall d’Àssua i Batlliu de Sort
Durada:
12 h (durada aproximada sense parades)
Desnivell:
1.446 m
Dificultat:
Llarga excursió de dues jornades (fent nit en
11de l’itinerari). El desnivell
algun dels allotjaments
és fort i cal estar en forma. A part d’això no hi ha
cap dificultat, només cal parar atenció a trobar
bé alguns camins.
Senyalització: Pals de fusta amb banderoles granes (Camí
11
Natural de Sort i la vall d’Àssua), marques de
cercles grocs amb centre negre (Xarxa
12 d’Itineraris Culturals i de Natura del Pallars
Sobirà) i senyalització de Camins vius (encara
sense abalisar)
Mapa recomanat: Pallars Sobirà-Sud (1:50.000) Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, Editorial Piolet,
2006 .
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Llessui

Descripció de l’itinerari

Recull literari

Abans de començar o en acabar l’itinerari, us
recomanem que feu una visita al poble
per
visitar alguns dels indrets que, reals o
imaginaris, apareixen al llibre de Jaume
Cabré.

La plaça de Llessui, on arribà per
primer cop el mestre després d’un llarg
viatge des de Barcelona

0h 00min Llessui, 1.411m. Baixeu per la
carretera
que porta a Sort fins al darrer revolt
que es troba abans d’arribar al poble. Allí, al
costat de la pista que mena a les bordes de
Llessui, preneu el camí de Santa Llúcia. En una
de les escenes més tràgiques de la novel·la,
Cabré fa referència a aquest indret.

40 minuts

Al principi baixa en fort pendent fins als prats de
Bernui, una esplanada magnífica de prats de
dall. Als cinc minuts deixareu a l’esquerra la
capella de Santa Llúcia mentre al fons es va
retallant la silueta del pic de Salòria.
0h 20min Cruïlla. Preneu el camí que baixa a
l‘esquerra en direcció a Sorre. Als tres minuts
trobareu una altra cruïlla. Preneu també el camí
de l’esquerra.
0h 30min Carretera. Travesseu-la i seguiu
baixant. Als cinc minuts, quan torneu a trobar-la,
seguiu-la a la dreta fins a la font de mossèn
Torra.
Sorre

3

Capella
de Santa Anna

40 minuts

25 minuts

2

4

Caregue

Pels camins de
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0h 40min Sorre, 1.088m. Entreu a la plaça i
travesseu el poble fins a la part baixa on
trobareu un pal indicador. Preneu la pista que
baixa a l’esquerra en direcció a Santa Anna. Des
d’aquest punt també hi ha l’opció d’anar
directament a Escàs sense passar per Caregue.
1h 05min Capella de Santa Anna. Seguir recte
i en arribar a la carretera, seguiu-la cap a la
dreta fins al poble de Caregue, que es veu des
d’aquest punt. De seguida, a l’alçada del
barranc de Rialbo, a l’esquerra, tindreu una vista
magnífica del Montsent i el Montorroio. Al darrer
revolt que es troba abans de Caregue, «si us
voleu treure la set beveu l’aigua de la font de
Ceret». Als deu minuts la carretera es desdobla.
Preneu la que puja a l’esquerra en direcció a
Caregue.

1h 45min Caregue, 1.137m. Darrere dels
contenidors de la brossa, situats a l’entrada del
poble, i a la dreta, surt el camí vell que mena a
Escàs. Aquest, encara sense senyalitzar, ha
estat recentment recuperat per formar part de
l’itinerari de Camins vius, que circumval·la el
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Als deu minuts el camí travessa la
carretera. Seguint-la amunt a la dreta i de
seguida veureu a l’esquerra el camí que continua baixant. El traçat del camí ens ofereix noves
perspectives del poble d’Escàs. Així mateix

«Havien arribat a la Plaça Major de Torena, que ja es
deia plaza de España, a migdia, cansats, i havien
descarregat les coses del taxi, quatre plats, quatre
llibres, quatre peces de roba, el retrat de la Rosa,
sense saber on anar perquè la plaça estava deserta tot
i que el clatell els coïa per les mirades acabades en
punxa que els arribaven de darrere les finestres.
–Allò del fons deu ser l’escola –va fer l’Oriol,
improvisant una punta d’il·lusió als ulls.»

L’escola, que a més d’escola era amagatall de fugitius
«En tota la freda tarda el Jaumet no va dir res més
perquè tractava d’imaginar-se mil pamanos junts i
tota la Vall d’Àssua se li convertia en un riu tan
impossible com l’amplitud llegendària del mar. Ell
estava somiant aquestes coses mentre damunt del seu
cap, a les golfes, dues nenes amb trenes miraven de
fer callar la por perquè cap alumne innocent no
tornés a casa dient que les rates i els ratolins del cap
de casa de l’escola esternuden com nenes amb els ulls
plens de por i amb trenes rosses.»

El cementiri, el «més polit del Pallars»

«L’última vegada que el Serrallac es va entristir va ser
feia un parell d’anys, que va veure un reportatge a la
televisió sobre el cementiri de Gènova, el Zentralfriedholf de Viena i el Père-Lachaise de París. I vaig
dir prou. Perquè jo coneixia i treballava per als
cementiris de Sort, Rialp, tot el Batlliu, la Vall
d’Àssua, Tírvia, i també els de les tres valls, i cap, cap
d’ells no podia es comparar amb el de Torena. Però
és que ara, havent vist el que havia vist per la
televisió, m’havia deprimit. I vaig pensar que era ben
bèstia guanyar-se la vida gravant el nom i la mida
exacta de la vida de les persones.»

El camí de Santa Llúcia

«A la nit hi ha un llum trist, encès a la plaça major. I
un altre al raval, a la sortida del poble, camí de Sorre i
Altron. En tots dos casos, una bombeta mal
protegida per una pantalla metàl·lica plana, que es
belluga amb el vent i que no arriba a il·luminar enlloc.
Des de la finestra escassa de casa el mestre, la Rosa
estava mirant al carrer, quieta, callada, esperant que
aquells espetecs que s'havien sentit de la banda del
cementiri no haguessin estat els trets de la mort [...]»

Caregue i el contraban: l’origen de l’odi
del Valentí Targa
«Quan la colla de Caregue estava tan desorientada
per la irrupció dels caratapats que els expulsaven de
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40 minuts

sorprèn l’exuberant vegetació que es troba als
voltants del riu de Caregue. Un cop al riu,
travesseu el pont i seguiu amunt a la dreta fins a
Escàs. Hi arribareu tot deixant a la dreta el camí
que baixa en direcció a Sorre.
Escàs

40 minuts

5

Serrat de
Cortinos

25 min.

6

Surp

45 minuts

7

20 min.

9

10

3h 05min Serrat de Cortinos, 1.206m. Aquest
és un punt estratègic des d’on es poden veure
bona part dels pobles de la vall d’Àssua. Poc
abans d’arribar a Surp deixareu a l’esquerra la
capella de Santa Llúcia.
3h 30min Surp, 1.050m. El camí surt a la
carretera que puja a Rodés. Des d’allí, baixeu al
poble i travesseu-lo fins a la singular església
romànica de Sant Iscle i Santa Victòria. Passada
aquesta surt, entre murs de pedra seca, el camí
que baixa cap a Rialp. Als deu minuts el camí
segueix, per un moment, una pista, preneu les
dreceres senyalitzades. Als vint-i-cinc minuts el
camí travessa la carretera. Arribareu a Rialp
deixant, més amunt a la dreta, les ruïnes del
castell.

Rialp

4h 15min Rialp, 712m. Baixeu fins als porxos
del carrer del Mig i seguiu-lo a l’esquerra. Un
cop a la carretera, travesseu-la i baixeu pel
carrer del Raval. Preneu el primer carrer que
surt a la dreta i arribareu al pont penjant.
Travesseu-lo i preneu el camí que s’enfila per
l’altra banda. Aviat tindreu, a la dreta, una
magnífica vista del majestuós Montsent. A l’altra
banda també veureu el poble de Sorre.

Font de la
Canerilla

4h 35min Font de la Canerilla. Amb taula i
bancs de fusta (àrea de pícnic).

Depuradora

4h 55min Depuradora. En aquest punt el camí
surt a una pista asfaltada. Seguiu-la amunt. Allà
a on s’acaba trobareu l’indicador del camí de
Triago que mena a Sort. Baixeu contornejant
una finca privada i torneu a pujar un cop s’acaba
la tanca metàl·lica. A l’alçada del càmping
Noguera Pallaresa el camí s’atansa al riu.
Finalment aquest desemboca en una pista que
heu de seguir, bo i deixant a l’esquerra els
trencalls de

20 minuts
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2h 25min Escàs, 1.020m. Seguiu la carretera
que contorneja el poble fins a l’indicador de la
sortida. Allí preneu amunt i a l’esquerra la pista
en direcció a Surp. Un minut després, deixeu-la i
preneu a mà dreta una pista que en pocs metres
s’acaba en una finca particular. La veritable
entrada al camí vell no està senyalitzada. El seu
traçat, però, s’intueix sota la paret de pedra seca
que veureu just al vostre davant. Seguiu-lo
amunt i a la dreta i de seguida trobareu
marques. Aviat tindreu una bonica imatge aèria
dels pobles de Sorre i Altron.

Pels camins de
Les veus del Pamano (II)

les seves rutes i els furtaven els proveïdors, com si al
món del contraban no hi hagués regles, qui ho va
pagar va ser un dels joves lloctinents de Caregue, el
Valentí Targa de ca de Roia d’Altron, que contra les
ordres explícites del seu cap, havia fet baixar dotze
homes amb fardo caríssim pel barranc del Port
Negre perquè a mi no hi ha caratapats ni Déu que
m’aturi i em faci fer marrada quan vaig carregat. I els
caratapats els van prendre els fardos, els van fer fugir
per cames i van arruïnar Caregue perquè aguesta era
la càrrega més valuosa que mai ha fet vinre
d’Andorra [...]»

Oriol Fontelles es va fer del maquis la
nit que van fer volar el pont del camí de
Rialp
«Així de simple va ser, filleta meva, com vaig
començar a treballar pels maquis. [...] I el comandament em va ordenar que continués fent la mateixa
vida, exactament la mateixa, fent classe, anant al cafè
a fer la copeta amb el Valentí, acompanyant-lo en les
seves incursions, col·laborant amb la Falange i
aconseguint que ningú, al poble, no tingués cap
dubte que era un veritable feixista. [...]
–I com sé que m’estàs dient la veritat? I si ets un
agent del Valentí Targa?
–Aquesta nit hi haurà un moviment a Sort. És la
meva prova que no et menteixo.
–Quin moviment?
–Saps el pont que vam fer saltar a la tardor per la
banda d’Isil?
–Sí. Vas ser tu?
–Saps el pont del camí de Rialp?
–A Sort, sí.
–Bum.
–Ah.
–Demà, quan vegis el desastre, indigna’t. Que el
Targa es refiï molt de tu. [...]»

Sorre

60 minuts
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Sort

25 minuts

11

Pernui i Embonui. Passat aquest últim travesseu
un pont i, al següent revolt, preneu recte el camí
que baixa entre murs de pedra seca pels horts
del barranc de Santa Anna.

Bressui

60 minuts
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5h 55min Sort, 696m. Seguiu el passeig cap a
l’esquerra i travesseu, cap a la dreta, el pont
sobre el Noguera Pallaresa. Baixeu per la
carretera de la Seu d’Urgell fins a l’avinguda
Comtes del Pallars. Des d'aquesta cruïlla, podeu
anar a la dreta per visitar la part antiga del poble
i la plaça major, on els falangistes de Les
veus del Pamano, volien situar-hi el monument
als morts de la Guerra. Reempreneu la ruta
tornant a la cruïlla, seguiu uns metres i preneu el
carrer Joaquim Sostres que puja a la dreta. Aviat
trobareu l’indicador de la pista que puja a
l’esquerra en direcció a Bressui i més amunt
s’uneix al camí vell, que té algun tram de forta
pujada.
6h 20min Bressui, 829m. Pugeu pel carrer de
la dreta fins a la cruïlla de la plaça de Dalt
(font-abeurador) i seguiu cap a l’esquerra en
direcció a Enviny. De seguida, a la sortida del
poble, preneu la pista que puja deixant, més
avall i a l’esquerra, la carretera que baixa a Sort.
Als vint minuts, deixeu la pista i preneu el camí
vell que puja a l’esquerra. Des d’aquest punt
tindreu una nova imatge aèria de la vila de Sort.
I aviat, tindreu a l’esquerra, una bonica vista de
la vall de Siarb. D’ara en endavant el camí
conserva, en bona part, l’empedrat original
(engravat) i es veuen les carismàtiques cabanes
integrades a les parets dels prats que servien
per desar eines, aixoplugar-se o protegir-se del
sol.
7h 10min Cruïlla. Preneu el camí que puja a la
dreta deixant a l’esquerra el trencall de Montardit de Dalt. Veureu aquest poble més avall i a
l’esquerra.

60 minuts
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Enviny

14

Pujalt

7h 20min Enviny, 1.156m. Travesseu la
carretera i pugeu fins als caps del poble. A dalt
trobareu una font i el safareig. Una mica més
amunt seguiu les marques pujant cap a
l’esquerra, sense arribar a les últimes cases. Als
vint minuts deixareu a l’esquerra el trencall de
l’ermita de Sant Roc. Cinc minuts després el
camí surt a una pista. Seguiu-la avall a la dreta.
8h 20min Pujalt, 1.174m. Aquest poble del
Batlliu té l’honor de ser l’única població de la
comarca des d’on es pot veure l’emblemàtica
Pica d’Estats, el cim més elevat de Catalunya.
Aneu fins a l’entrada del poble, deixant a la
dreta el museu de les Papallones de Catalunya.
De seguida trobareu a la dreta l’indicador del
camí d’Olp. Anireu trobant plafons de les diferents espècies de papallones de la zona. Als
quinze minuts el camí surt a la carretera. Sense
travessar-la, seguiu-la durant cinquanta metres i
continueu pel camí que surt a la dreta. Aviat
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A la plaça Major de Sort els falangistes
van intentar infructuosament col·locar
un monument als morts per les «hordes
roges»
«[...] Tot i això, l’Oriol Fontelles, després d’assecar-se
la suor del front, ja que el sol, quan treia el nas entre
els núvols carregats, li venia a la cara, va somriure,
afablement, al senyor Valentí Targa quan aquest pujà
els graons de la tarima a la plaça major de Sort, que
ara es deia plaza Mayor, al costat de les altres onze
autoritats. Dotze persones dalt de la tarima que uns
quants anys abans es feia servir per a la cobla o
l’orquestra del ball de tarda, quan encara existia la
música.»

Grup d’alumnes d’Enviny cap a l’any 1940
Enviny apareix indirectament a la novel·la.
L’autor ha volgut que la coberta de totes les
edicions, també les traduïdes a altres llengües, la
protagonitzin un grup d’alumnes d’aquest poble
en una fotografia presa cap al 1940. La minisèrie
«Les veus del Pamano» ha utilizat com a
escenari l’escola d’aquest poble.

Enviny

El camí infernal de Sort a Pujalt

A Pujalt heu arribat des de Bressui i Enviny. Si
haguéssiu agafat el camí que puja directament des de
Sort entendríeu el perquè dels pensaments de Jaume
Serrallac, picapedrer del poble de Torena:
«Va envejar-lo perquè tenia sou de funcionari i en
canvi ell havia de viure amb l’ai al cor, les lletres del
camió encara no pagades i l’arbre de lleves fet a
miques per haver-se entestat a pujar amb tanta
càrrega per l’infernal camí de Pujalt”

Pujalt

Itinerari 2
45 minuts

veureu, més amunt a l’esquerra, una sèrie de
parets espectaculars de pedra seca amb la
típica crestellera i amb les corresponents
cabanes integrades. Més avall i a la dreta,
deixareu el llogarret de Castellviny i, al davant,
una mica més lluny, veureu l’ermita de Sant
Josep d’Olp. Finalment el camí surt a una pista
que heu de seguir avall a la dreta. Aquesta surt
a la carretera que porta a Castellviny. Seguiu-la
amunt a l’esquerra.
Olp

50 minuts

15

25 min.

17

40 min.
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Altron, d’on era fill l’alcalde Targa

«Aquest era el drama de l’alcalde de Torena que no
tenia casa a Torena sinó a Altron, on vivia el que li
quedava de família que no volia saber-ne res perquè
feia anys que estaven barallats, des que va passar allò
de la Malavella. Un alcalde que s’estava fent ric, molt
ric, però que no tenia ni una reconsagrada casa on
reposar, amb una dona i uns fills i un hortet al
darrere, perquè ni a casa Gravat, d’on sóc Goel
particular, no volen que hi posi els peus.»

9h 05min Olp, 1.091m. A la plaça Major no
preneu el camí que baixa a la dreta de la font, ja
que aquest davalla fins a Sort. Seguiu recte el
carrer principal fins a l’entrada del poble. Pugeu
uns metres per la carretera que porta a Pujalt i
de seguida trobareu, a la dreta, un pal indicador
que assenyala la direcció de l’ermita de Sant
Josep d’Olp (Km 4 del Camí Natural). Seguiu la
pista durant cinc minuts. De seguida n’agafareu
una altra, a la dreta, en una cruïlla senyalitzada.

Olp

9h 15min Cruïlla. Preneu a l’esquerra el camí
que baixa en direcció a Altron. Si voleu podeu
visitar l’ermita de Sant Josep d’Olp, que es troba
a només cinc minuts cap a la dreta. De seguida
veureu el poble de Surp, envoltat de prats de
dall, al vessant solà de la vall. El camí surt a la
carretera a l’alçada de la Mare de Déu de
Montserrat. Seguiu-la amunt a l’esquerra.
Altron

25 minuts
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Barranc
de Puinero

Barranc dels
Bodoluixos

9h 55min Altron, 988m. A l’aparcament,
preneu la pista que puja a l’esquerra en direcció
a la formatgeria La Peça d’Altron fins a la cruïlla
del camí de Rellos (Km 8 del Camí Natural). Allà
preneu el camí de la dreta en direcció a Seurí.
Als cinc minuts sortireu a una pista. Travesseula i preneu la que puja a l’esquerra. Més
endavant el camí transcorre entre fantàstics
murs de pedra seca recoberts de molsa.
10h 20min Barranc de Puinero. En aquest
tram el camí transcorre paral·lel al barranc.
Després va guanyant alçada oferint-nos noves
perspectives dels pobles de Llessui, Seurí i
Bernui.
10h 45min Barranc dels Bodoluixos. Km 10
del Camí Natural. Als deu minuts deixareu a
l’esquerra de la pista una magnífica cabana
perfectament integrada en un mur de pedra
seca.
11h 05min Cruïlla, 1157m. El camí surt a la
pista que uneix Altron i Seurí. Seguiu-la amunt a
l’esquerra.
11h 10min Cruïlla. Deixeu a l’esquerra el camí
de Meneurí i les bordes d’Olp i seguiu recte en
direcció a Seurí. Primer travessareu el barranc
de les Boïgues i després el riu Pamano.
Al costat del pont trobareu un dels llibres del
camí, amb un dels fragments de la novel·la on
apareix el riu. Aviat, deixant a la dreta la pista
que puja a Seurí, preneu l’empedrat camí dels
horts.

El riu Pamano

«Ell, des del pupitre de l’esquerra, el que tocava a la
paret, mirava els mapes que l’ajudaven a somiar i
s’imaginava remant Amazones amunt, per aquella
cinta blava envoltada de verd, i en arribar a la zona
marronosa i blanca, a les fonts de l’Amazones,
llançant un crit tan fort que el sentirien de tot
Amèrica, des de l’estret de Bering fins a Terra del
Foc.
–Digues, Jaumet.
–No, que... l’Amazones, me mareja...
–Per què, digues.
–No, que quantes vegades és lo Pamano. O quantes
vegades és la Noguera.
L’Oriol mirava els ulls blaus del Jaume Serrallac
buscant-hi la seva veritat. Potser era l’únic nen que
sempre estava rumiant [...]
–L’Amazones és... més de mil vegades el Pamano.
–No. –Admirat, rendit, el Jaumet Serrallac.
–Sí.»
Seurí

Itinerari 2
Seurí

35 minuts
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1

Lessui
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11h 25min Seurí, 1.223m. Pugeu fins als caps
del poble i seguiu amunt la pista que surt al
costat de l’església. Aviat trobareu l’indicador del
camí vell que puja a l’esquerra, travessa dos
cops la carretera i arriba a Llessui a l’alçada del
cementiri.

L’església de Sant Pere

12h Llessui, 1.411m. Inici i final d’aquest
sensacional periple.

«L’església de Sant Pere de Torena tenia la porta
ajustada. La va empènyer amb precaució. A dins, tot
era a les foques. Li va venir la bafarada de frescor i
humitat i un imperceptible soroll metàl·lic. Es va
encendre un llum elèctric, el de la bombeta de l’Altar.
Quan es va adonar que el Ventura d’ulls de carbó i els
seus emboscats eren l’alcalde Targa i els seus
falangistes, ja era massa tard per a tot.»

Si teniu ganes de deixar anar encara més la
vostra imaginació podeu reconstruir l’antiga
nau de l’església de Sant Pere
o buscar la
imaginària casa Gravat als carrers del poble.

O podeu buscar en la vostra imaginació
(no a Llessui) casa Gravat

Llessui

«Casa Gravat, al final del carrer Major que ara es deia
José Antonio, havia estat bastida el mil set-cents
trenta-u, segons certificava la inscripció de la llinda.
La va fer construir Joan Vilabrú i Tor sobre una
antiga ca de Gravat propietat de la família, quan va
decidir que una cosa era la feina i l’altra la casa on
viure. Va deixar el majoral, l’administrador, els
mossos fins a l’últim regatxo, la maquinària, les eines,
el fenc, el gra, les mosques vironeres, la pudor, els
fems, els matxos, els sobranys i tot el bestiar a ca de
Padrós, que és on havien viscut fins aleshores i va
convertir la nova casa en una mansió com les que
havia vist a Barcelona [...]»

Més Informació a www.valldassua.cat

Serveis en ruta
ALLOTJAMENTS

LLESSUI

- Hostal Andreva (973621723)
- Pensió Trilla (973621719)

PUJALT

ALTRON

CAREGUE
- Allotjament rural independent Casa Roset (699509739)
ESCÀS

SURP

RIALP

SORT

ENVINY

- Casa Coix. Allotjament rural
independent (973250036 /
699463899)
- Lo paller del Coc. Allotjament rural independent
(973620391 / 607663351)
- Consultar oficina de Turisme
del Pallars Sobirà
(973621002)
- Consultar oficina de Turisme
del Pallars Sobirà
(973621002)
- Allotjament rural independent Casa Camp (606442342)

SEURÍ

- Alberg Ca l’Anton
(973620917)
- Roch Hotel (973621759)
- Hostal – Pensió Vall
d’Àssua (973621738)
- L’Era de Sansa. Allotjament
rural independent
(973621736)
- Allotjament rural indepedent Casa Font (973621778)
- Allotjament rural indepedent Casa Perramon
(629264509)

RESTAURANTS
LLESSUI
- Restaurant El Pigal – casa
Kiko (973621715)
BERNUI
RIALP

SORT

Més Informació a www.valldassua.cat

- Casa Joana (973621758)
- Consultar oficina de Turisme
del Pallars Sobirà
(973621002)
- Consultar oficina de Turisme
del Pallars Sobirà
(973621002)

ALTRON

- Restaurant Roch Hotel
(973621759)
- Restaurant Pensió Vall
d’Àssua (973621738)

MUSEUS
LLESSUI
- Ecomuseu dels Pastors de
la Vall d’Àssua (973621798)
PUJALT

SORT

TAXIS
BERNUI

- Museu de les papallones
de Catalunya (973620743)
- Presó-Museu Camí de la
Llibertat (973620010)

- Autocars i taxis Mario
(973621533 /629742020)

CAREGUE
- Taxis Bellera (656804498)
ALTRES SERVEIS
SURP
- Casa Mateu. Formatges i
iogurts d’ovella (973621405)
ALTRON

- La peça d’Altron. Formatge
pagès (973621732)

Itinerari 2

Desnivell
1500 m.

1

1

1400 m.
1300 m.
1200 m.
1100 m.

2

1000 m.

Pels camins de
Les veus del Pamano (II)

6

4

3

14

13

7

5

16

900 m.
800 m.
600 m.

12

10

9

8

700 m.

11

4
1700m
1600m

5
Capella
de Santa
Anna

1500m

3

6

1400m

1300m
1200m
1100m
1000m

1
2

S

16
19

riu de

riu

o
Paman

7

900

m

de

Pa

ma

no

S

800m

8

17

18

9
10

Sant Josep
d’Olp

ALLOTJAMENTS

15

RESTAURANTS
MUSEUS
TAXIS

S ALTRES SERVEIS
LLIBRE DEL CAMÍ

14

11
12

13
Llarvent

18

15
17

