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Inici: Baro, Tornafort, Arcalís, Sort i Pont d’Arboló 

Què hi trobareu Com arribar

Arboló i Gerri de la Sal
Les valls del sud del Parc, un pont entre el Prepirineu 
i l’alta muntanya pirinenca

La zona sud del Parc Natural seguint la Noguera 
Pallaresa, entre Gerri de la Sal i Sort, és un dels 
indrets més desconeguts del Parc Natural i alberga 
una riquesa excepcional per la seva particularitat 
de ser un espai que fa de pont entre els hàbitats 
submediterranis més propis del Prepirineu i els de 
l’alta muntanya pirinenca. Roures, alzines i pinasses 
deixen pas als boscos de pi roig i es comença a per-
cebre l’imminent Alt Pirineu. 

El santuari romànic d’Arboló, situat sobre un espadat 
de roca a la riba esquerra de la Noguera Pallaresa, 
marca l’extrem meridional del Parc Natural i és un 
dels símbols espirituals més importants del Pallars, 
ja que la Mare de Déu és la patrona de la comarca. 
Prop d’aquí, a Gerri de la Sal, hi trobem un altre 
símbol espiritual i de gran poder a nivell històric, el 
monestir romànic de Santa Maria de Gerri de la Sal, 
al que s’accedeix des d’un magnífic pont medieval. 
També hi ha les salines, un patrimoni geològic i cul-
tural únic als Pirineus
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Tot seguit, us facilitem les dades dels 
itineraris recomanats

      Ruta dels Santuaris
Inici : Baro  Final: Gerri de la Sal
Durada : 1h 10’
Desnivell : -150m
Recorregut: 5,4 km

      Volta a Tornafort
Inici/fi nal : Tornafort
Durada : 45’
Desnivell : 135m
Recorregut: 2,3 km

      El castell d’Arcalís
Inici/fi nal : Arcalís
Durada : 1h 15’
Desnivell : 245 m
Recorregut: 2,5 km

      Per Tornafort i Malmercat
Inici/fi nal : Sort
Durada : 5h 30’
Desnivell : 865 m
Recorregut: 17,7 km

       En BTT

      Les Vernedes de Sort
Inici/fi nal : Sort
Desnivell : 50 m
Recorregut: 5,7 km

      Ruta dels Santuaris
Inici/fi nal : Aparcament del Pont 
d’Arboló
Desnivell : 650 m
Recorregut: 17,9 km

        En vehicle
Un passeig en cotxe fi ns el Pla de Corts, us 
permetrà conèixer pobles amb encant com 
Peramea, o descobrir el magnífi c estany 
de Montcortès, un estany d’origen càrstic 
d’increïble bellesa i on hi podreu accedir 
fàcilment. 

Equipaments
• Àrea d’esbarjo, mirador i museu del 
Santuari d’Arboló – Al davant del santuari, 
accessible a peu en 10 minuts,  hi ha una gran 
taula de pedra on poder menjar reposada-
ment. Un plafó panoràmic permet interpretar 
geològicament l’entorn proper. A la casa de 
l’Ermità, un petit museu del Santuari us espe-
ra (obert només durant els dies de missa)
• Àrea d’esbarjo i mirador de l’ermita del 
Soler – Davant d’aquesta ermita d’origen 
romànic i accessible amb una curta passejada 
a peu, hi ha una àrea amb 3 taules de pedra i 
un mirador panoràmic sobre la vall de Siarb. 
A l’aparcament on es deixen els vehicles,a 
l’altre costat del riu també hi ha un parell de 
taules de picnic.
• Àrea d’interpretació de rapinyaires del 
barranc d’Enseu – Situat vora el poble de 
Gerri de la Sal, accessible amb una curta pas-
sejada, en una part dels antics vivers fores-
tals, hi ha un petit espai amb reproduccions a 
escala real d’aus rapinyaires del Parc. 
• Museu de Gerri de la Sal. Aquest museu, 
l’Alfolí, explica la industria salinera de Gerri 
que va iniciar-se el segle IX.  Hi descobrireu la 
feina que es feia en el magatzem, la feina del 
salí i una petita part de la memòria oral dels 
antics saliners explicant les vivències amb 
aquesta feina. Inclou la visita guiada a les sa-
lines i a la font d’aigua salada, coneguda com 
Mina Ofi ta. Més informació trucant al  973 66 
20 40 (Ajuntament). consorcigerri@gmail.com 
ajuntament@baixpallars.ddl.net

A més a més...
A poca distància en cotxe es troba la Reserva 
Natural del Congost de Collegats.

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

• La gran biodiversitat  que omple aquesta zona, 
amb un important contrast de vegetació entre boscos 
de pi negre al capdamunt del bosc de Tornafort i 
Arcalís, a les pinedes de pinassa i carrascars del fons 
de vall i l’extens bosc de ribera al llarg de la Noguera 
Pallaresa 

• País de voltors. Els espadats de roca d’aquesta 
zona, com la Roca del Lladre, estan plens de nius 
d’aquest carronyaire i és molt fàcil veure’ls volar.

• Terra de Santuaris. El santuari romànic d’Arboló, 
el monestir de Santa Maria de Gerri i les ermites de 
Serenyà i el Soler omplen aquesta terra d’un gran 
contingut espiritual, històric i artístic. Arboló és un 
dels santuaris més estimats per la gent del territori, és 
la patrona dels pallaresos i un dels espais espirituals 
més importants del Parc. Situada en un magnífi c mi-
rador natural sobre la Noguera Pallaresa, només s’hi 
pot accedir a peu. Santa Maria i el seu pont  medieval 
son un conjunt arquitectònic de primer ordre i una 
visita obligada.

• Les salines de Gerri de la Sal. El nom de Gerri de 
la Sal evidencia el recurs en què s’ha basat la vida 
econòmica d’aquest indret, i què també ha donat la 
característica fi sonomia al poble. L’existència d’una 
font d’aigua rica amb sals, mitjançant l’evaporació, 
permet obtenir aquest important i escàs recurs, que 
ha donat riquesa durant segles a aquest poble i el seu 
monestir fi ns ben entrada la modernitat.  Es realitzen 
interessants visites a les salines i magatzem o Alfolí 
de la sal, on podreu descobrir el laboriós procés que 
permet aconseguir una sal d’alt valor culinari.

• Singularitats geològiques: Arboló està situat 
al front del mantell geològic de les Nogueres, uns 
afl oraments geològics excepcionals que permeten 
interpretar la formació dels Pirineus a través del seu 
mirador panoràmic.

Visites guiades
Consulteu la nostra agenda d’activitats i els 
guies acreditats en actiu a l’apartat de divulga-
ció i interpretació del  web del Parc.

Taxis
Consulteu el servei de taxis de la zona Sud del 
Parc al 646 18 43 87.

Allotjaments i establiments turístics
Al mapa guia sectorial del Massis de l’Orri, tro-
bareu tota la informació sobre els allotjaments 
i els establiments de la zona. Podeu descarre-
gar-vos-el seleccionant el següent codi QR. 
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Difi cultat:     baixa,     moderada,     alta

A tenir en compte
• Els dies de més cru 

hivern, quan la major 
part del Parc està nevat 
i bastant inaccessible, 
aquesta zona esdevé la 
més idònia per visitar en 
família sense necessitat 
de xafar neu. Les cober-
tes de teula en comptes 
de llosa dels pobles 
d’aquest entorn així ho 
demostra.

• El primer diumenge de 
maig té lloc el concorre-
gut aplec popular de la 
Mare de Déu d’Arboló, 
amb 3 misses i cant dels 
goigs a la plaça que hi 
ha davant del Santuari. 

www.femparc.catAllotjaments Guia
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