
Inici: Refugi de la Basseta o Montenartró

Què hi trobareu Com arribar

Sant Joan de l’Erm
Pels extensos boscos de l’antic vescomtat 
de Castellbò

Grans boscos de coníferes dominen el paratge 
de l’antic santuari de Sant Joan de l’Erm Vell, avui 
dia en runes, tal com si fóssim a la taigà. Indret 
habitat per nombroses espècies de fauna forestal, 
com el gall fer, és també el lloc idoni per a la realit-
zació de múltiples activitats a la natura. Els refugis 
de la Basseta i l’Abadia de Montenartró son el 
punt de partida d’itineraris a peu, en BTT, marxa 
nòrdica i excursions a cavall a l’estiu. I a l’hivern, 
les pistes de la pionera estació d’esquí nòrdic de 
Sant Joan de l’Erm fan les delícies dels amants 
d’aquest esport.

Sant Joan de l’Erm es situa al capdamunt de la 
bonica Vall de Castellbò amb un extens patrimoni 
per descobrir, del qual Castellbò n’és el màxim 
exponent, amb la col·legiata, el pont medieval, les 
restes del castell i els colomars, i tot el seu passat 
lligat als càtars i al vescomtat de Castellbò.

Refugi de la Basseta. Mirador de Sant Joan 
de l’Erm vell

Sant Joan de l’Erm nou Gall fer (fotografia: Toni Batet)

Fitxa PNAP 1



Apropar-se en vehicle 4x4 fi ns a l’àrea 
d’esbarjo i antiga casa forestal de 
Pallerols, i des d’allà realitzar un petit 
itinerari a peu per conèixer la bonica 
vall de sant Miquel.

A l’hivern, teniu la possibilitat de realit-
zar diferents itineraris practicant l’esquí 
nòrdic, aprofi tant les pistes marcades 
de l’estació de Sant Joan de l’Erm. 

Existeixen diferents opcions amb 
itineraris marcats per a la pràctica de 
raquetes de neu.

A tenir en compte

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

· L’acampada lliure no 
està permesa. Només 
es pot pernoctar entre 
les 20h i les 8h, i fora 
d’aquest horari no 
pot quedar cap tenda 
muntada. A Sant Joan 
de l’Erm hi trobareu 
una zona d’acampada 
controlada; pregunteu 
al personal del Refugi 
de la Basseta.

• Sant Joan de l’Erm vell acull les ruïnes del 
que va ser una hostatgeria i santuari, a peu del 
camí medieval que unia l’Alt Urgell amb el Pa-
llars Sobirà i envoltades de magnífi cs boscos 
de coníferes. Antigament, tenia gran importàn-
cia espiritual i s’hi realitzaven força aplecs.

• La vall de Castellbò, amb una forta perso-
nalitat històrica i geogràfi ca, està constituïda 
per petits pobles de muntanya, amb el nucli 
de Castellbò, declarat poble amb encant, com 
a referent.

• Els boscos de Sant Joan, Montenartró i 
Pallerols, constitueixen una extensa mas-
sa forestal que serveix de refugi a espècies 
emblemàtiques de fauna subalpina com el gall 
fer i el mussol pirinenc, així com a diferents 
espècies de picots. A més de la interessant 
fauna i fl ora que alberga, aquestes forests son 
riques en bolets bona part de l’any.

• Sant Joan de l’Erm Nou, església d’estil 
modernista envoltada de peus de pi roig de 
gran alçada.

Visites guiades
Consulteu la nostra agenda d’activitats i els 
guies acreditats en actiu, a l’apartat divulgació 
i interpretació del web del Parc. 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/
visiteu-nos/divulgacio-interpretacio-patrimoni/

Taxis
(Alt Urgell) Casa Ferrer. Telèfon de contacte: 
649 82 42 10. (Pallars Sobirà) Taxis de la zona 
sud del Parc. Tel. 646 18 43 87

Allotjaments i establiments turístics
Al mapa guia sectorial de la Vall de Santa Mag-
dalena, trobareu tota la informació sobre els 
allotjaments i establiments de la zona. Podeu 
descarregar-vos-el seleccionant el següent 
codi QR.

A peu 

En BTT

En vehicle

Fent Esquí Nòrdic

Amb Raquetes de Neu

Visita Recomanada

Equipaments

       Volta curta de Sant Joan Erm Vell
Inici/fi nal : Refugi de la Basseta
Durada : 2h 35’
Desnivell : 320 m
Recorregut : 9 Km

       Volta llarga de Sant Joan Erm Vell
Inici/fi nal : Refugi de la Basseta
Durada : 3h
Desnivell : 440 m
Recorregut : 9,6 Km

       5a etapa del Camí de l’Últim Càtar
Inici : Refugi de la Basseta / 
Final : Castellbò
Durada : 5h

       Santa Magdalena
Inici/fi nal : Refugi de la Basseta
Durada : 3h 45’
Desnivell : 445 m
Recorregut: 37,8 Km

Visiteu Sant Joan de l’Erm vell (restes 
santuari i i plafons amb fotografi es 
anteriors al seu enrunament, mirador 
panoràmic i senyalització interpretativa) 
realitzant un dels dos primers itineraris 
a peu senyalitzats o bé amb vehicle 4x4 
per una pista de 5 Km.

• Senyalització interpretativa i mi-
rador panoràmic, amb possibilitat de 
segellar el passaport d’Explora el Parc, 
a Sant Joan de l’Erm Vell.

• Refugi de la Basseta. Refugi guardat 
tot l’any. Seu de l’estació d’esquí 
nòrdic. També hi trobareu una àrea 
d’acampada controlada. Més informa-
ció a www.santjoandelerm.com 

• Àrea d’esbarjo annexa al refugi de 
la Basseta amb barbacoes habilitades 
amb mataguspires.

• Refugi l’Abadia de Montenartró. 
Refugi guardat tot l’any, amb servei de 
guies acreditats, lloguer de raquetes i 
taxi. Més informació a refugimontenar-
tro.blogspot.com.

• Àrea d’esbarjo del bosc de Palle-
rols. Equipada amb diverses taules de 
picnic i un aixopluc.
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Allotjaments

Difi cultat:     baixa,     moderada,     alta

www.femparc.catGuia


