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Dades generals dDades generals dDades generals dDades generals de l’itinerarie l’itinerarie l’itinerarie l’itinerari    
Longitud:Longitud:Longitud:Longitud: 9089,37 m (6773,27 m de camins tradicionals) 
Forma:Forma:Forma:Forma: Circular 
AmpladaAmpladaAmpladaAmplada: 1,5- 2 metres durant tot el recorregut 
Durada:Durada:Durada:Durada: Entre 3h 30 min i 4h 
Altitud:Altitud:Altitud:Altitud: Inici a 1690 metres sobre el nivell del mar. 
Desnivell total:Desnivell total:Desnivell total:Desnivell total: 430 m 

DescripciDescripciDescripciDescripció del recorregutó del recorregutó del recorregutó del recorregut    

L’itinerari parteix del Refugi de la BassetaRefugi de la BassetaRefugi de la BassetaRefugi de la Basseta � (00 h 00 min, 0 
1721 m), centre d’una estació d’esquí nòrdic. En aquesta zona 
el bosc de pi roig s’obre per deixar lloc a una àrea de pastures. 
El primer tram de l’itinerari s’endinsa en una zona de pendent 
suau i descendent, que travessa boscos de pi roig, en paral·lel 
al Barranc del Forcat. Durant el recorregut es creuen alguns 
petits cursos d’aigua, com el Barranc del Beriolo. 

Finalment el camí creua el Barranc del ForcatBarranc del ForcatBarranc del ForcatBarranc del Forcat � (00 h 50 min, 
1497 m), fet que pot comportar alguna dificultat en època de 
desglaç. A continuació, el camí es fa una mica més estret i 
s’enfila per l’altra vessant, per la zona del serrat de l’Oratori, 
amb un pendent moderat. En aquesta vessant els individus de 
pi roig són de major edat, i apareixen alguns avets joves. 
Aquest bosc esdevé un hàbitat ideal per al picot, del qual es 
pot sentir el soroll que fa en foradar les soques. En aquest 
tram també s’observen algunes restes de parets de pedra 
seca � (01 h 10 min, 1600 m). 

 

Més endavant el camí s’eixampla i es transforma en una pista 
forestal. El pendent es redueix i s’arriba a veure el poble de 
Romadriu al fons de la vall. S’arriba a un punt, indicat amb un 
piló de fusta, en que el camí puja a través del bosc, per arribar 
tot seguit a Sant Joan de l’Erm VellSant Joan de l’Erm VellSant Joan de l’Erm VellSant Joan de l’Erm Vell, després de superar una 
gran pendent � (01 h 45 min, 1704 m). En aquesta zona 
trobem una font i les ruïnes de l’antic Santuari i de 
l’Hostatgeria. El bosc deixa pas aquí a una zona de prats i 
pastures. 

 

Tot seguit, el camí travessa una pista forestal i s’enfila vessant 
amunt, en una zona de pendent moderat i constant. Es 
travessen dues línies d’alta tensió, i el pendent esdevé menys 
pronunciat. A partir dels 1800 m apareix el pi negre (Pinus 
mugo ssp. unciata). En aquesta zona es poden observar les 
restes d’una antiga carbonera�, testimoni de l’explotació 
forestal del passat (02 h 15 min, 1887 m). 

Més endavant s’arriba a una pista forestal, que segueix 
ascendint fins al Coll de la CullaColl de la CullaColl de la CullaColl de la Culla � (02 h 55 min, 1927 m), que 
és una mena de coll bastant pla, on el bosc s’obre per donar 
pas a zones de pastura. Tot seguit descendim pel Serrat de la 
Culla, a través d’un bosc força esclarissat per la pastura. Es 
tornen a travessar les línies d’alta tensió, on costa localitzar el 
següent senyal. L’itinerari continua descendint a través d’un 
bosc més dens, fins a arribar a una pista forestal � (03 h 25 
min, 1843 m), que es segueix fins a arribar al punt de partida, 
el Refugi de la BassetaRefugi de la BassetaRefugi de la BassetaRefugi de la Basseta � (03 h 50 min, 1721 m). 



    
Elements d’interès naturalElements d’interès naturalElements d’interès naturalElements d’interès natural    

Barranc del ForcatBarranc del ForcatBarranc del ForcatBarranc del Forcat    
En aquesta primera part de l’itinerari s’atravessa un bosc de pi 
roig (Pinus sylvestris) força jove, amb un sotabosc poc dens, 
format per herbàcies i molses. Destaca la gran presència de 
líquens sobre l’escorça dels arbres, fet que indica una bona 
qualitat de l’aire. 

Serrat de l’OratoriSerrat de l’OratoriSerrat de l’OratoriSerrat de l’Oratori    
En aquesta vessant els individus de pi roig són més grans, i es 
mesclen en alguns punts amb avets (Abies alba) joves. Les 
zones de bosc més antigues i inalterades esdevenen l’hàbitat 

ideal d’espècies d’aus com el picot (Dryocopus martius). 

La RocaLa RocaLa RocaLa Roca    
A partir dels 1800 m observem l’aparició del pi negre (Pinus 
mugo ssp. unciata). Es tracta d’una comunitat vegetal amb un 
sotabosc molt pobre, adaptada a les dures condicionc 
climatològiques de l’estatge subalpí, altament fràgil i singular. 

Coll de la CullaColl de la CullaColl de la CullaColl de la Culla    

Aquesta zona és un exemple de comunitats herbàcies xeròfiles 
d’alta muntanya, on a l’estiu podem trobar-hi vaques o eugues 
pasturant. 

    
Elements d’interès culturalElements d’interès culturalElements d’interès culturalElements d’interès cultural    

Ermita Ermita Ermita Ermita de Sant Joan de l’Erm Vell (ruïnes)de Sant Joan de l’Erm Vell (ruïnes)de Sant Joan de l’Erm Vell (ruïnes)de Sant Joan de l’Erm Vell (ruïnes)    
L’origen d’aquest santuari, ubicat a la Ribalera, es remunta al 
segle X, esdevenint aviat un important centre d’atracció 
religiosa. Històricament esdevé un punt de conflicte entre les 
valls de Castellbò, la Coma de Burg i el poble de Romadriu pel 
domini dels recursos naturals de la zona, que més d’un cop 
acaben amb incendis provocats que afecten al santuari. La 
creixent assistència de fidels obliga a ampliar-lo diverses 
vegades, fins arribar a l’aspecte que tenia durant els anys 20-
30, després de l’última restauració. El santuari comptava amb 
una important hostatgeria, degut també a la seva condició de 
lloc de pas tradicional en les comunicacions entre el Pallars i 
l’Urgellet. L’any 1936, a l’inici de la Guerra Civil, un incendi 
provocat causa el seu actual estat de ruïna. 

Ermita de St Joan de l’Erm NouErmita de St Joan de l’Erm NouErmita de St Joan de l’Erm NouErmita de St Joan de l’Erm Nou    
Aquest temple modern, inaugurat l’any 1959 al Pla de la 
Basseta, s’ubica molt a prop de l’inici de l’itinerari. El seu interior 
conserva la imatge de St. Joan Baptista, reproducció de la talla 
que va ser cremada l’any 1936. S’hi celebren dos aplecs anuals 
en honor del sant, el 24 de juny i el 29 d’agost. 

CarboneresCarboneresCarboneresCarboneres    
Les restes d’aquestes construccions populars, com la que 
observem a la zona de la Roca, esdevenen testimoni de la 
intensa explotació forestal d’aquests boscos durant segles per a 
l’obtenció de fusta o, en aquest cas, carbó per a les nombroses 
fargues actives a la zona entre els segles XIV i XIX. 

Murs de pedra secaMurs de pedra secaMurs de pedra secaMurs de pedra seca    

La funció d’aquestes construccions tradicionals, que podem 
observar al serrat de l’Oratori, era mantenir en bon estat un 
camí que era clau en les comunicacions Urgellet-Pallars.  

AllotjamentsAllotjamentsAllotjamentsAllotjaments    

 

Residències de Turisme RuralResidències de Turisme RuralResidències de Turisme RuralResidències de Turisme Rural    
Cal Segú:Cal Segú:Cal Segú:Cal Segú: St. Andreu de Castellbò. 973 29 82 72 
Borda d’en MiquelBorda d’en MiquelBorda d’en MiquelBorda d’en Miquel: : : : Turbiàs. 973 29 80 96 
Paller de Cal GatnauPaller de Cal GatnauPaller de Cal GatnauPaller de Cal Gatnau: : : : Turbiàs. 669 15 40 46    
El Racó de El Racó de El Racó de El Racó de CCCCal Maróal Maróal Maróal Maró: : : : Castellbò. 973 35 16 08 
Molí del PauMolí del PauMolí del PauMolí del Pau: : : : Castellbò. 973 35 16 08 

 

RefugisRefugisRefugisRefugis    
RefugiRefugiRefugiRefugi de la Basseta: de la Basseta: de la Basseta: de la Basseta: St. Joan de l’Erm, 973 29 80 15 

 

CàmpingsCàmpingsCàmpingsCàmpings    
Buchaca:Buchaca:Buchaca:Buchaca: Castellbò. 973 35 21 55 
Refugi dRefugi dRefugi dRefugi de la Basseta:e la Basseta:e la Basseta:e la Basseta: St. Joan de l’Erm, 973 29 80 15 
 

Normes i recomanacionsNormes i recomanacionsNormes i recomanacionsNormes i recomanacions    

 

No us sortiu de l’itinerari traçat. La xarxa de camins No us sortiu de l’itinerari traçat. La xarxa de camins No us sortiu de l’itinerari traçat. La xarxa de camins No us sortiu de l’itinerari traçat. La xarxa de camins 
senyalitzats us permetrà gaudir dels indrets més senyalitzats us permetrà gaudir dels indrets més senyalitzats us permetrà gaudir dels indrets més senyalitzats us permetrà gaudir dels indrets més 
significatius de la zona.significatius de la zona.significatius de la zona.significatius de la zona. 

 

L’acampada queda prohibida fora de càmpings i L’acampada queda prohibida fora de càmpings i L’acampada queda prohibida fora de càmpings i L’acampada queda prohibida fora de càmpings i 
zonzonzonzones especialment habilitades.es especialment habilitades.es especialment habilitades.es especialment habilitades.    
 

 

Està absolutament prohibit encendre foc, per motius Està absolutament prohibit encendre foc, per motius Està absolutament prohibit encendre foc, per motius Està absolutament prohibit encendre foc, per motius 
de seguretat i de conservació.de seguretat i de conservació.de seguretat i de conservació.de seguretat i de conservació.    
 

 

EndueuEndueuEndueuEndueu----vos les deixalles produïdes. Utilitzeu els vos les deixalles produïdes. Utilitzeu els vos les deixalles produïdes. Utilitzeu els vos les deixalles produïdes. Utilitzeu els 
contenidors ubicats al punt d’inici de l’itinerari.contenidors ubicats al punt d’inici de l’itinerari.contenidors ubicats al punt d’inici de l’itinerari.contenidors ubicats al punt d’inici de l’itinerari.    

 

Queda prohibida la recol·leccióQueda prohibida la recol·leccióQueda prohibida la recol·leccióQueda prohibida la recol·lecció de plantes, animals,  de plantes, animals,  de plantes, animals,  de plantes, animals, 
roques i minerals dins dels límits del Parc Natural.roques i minerals dins dels límits del Parc Natural.roques i minerals dins dels límits del Parc Natural.roques i minerals dins dels límits del Parc Natural.    

 

Respecteu la fauna de la zona, evitant sorolls i Respecteu la fauna de la zona, evitant sorolls i Respecteu la fauna de la zona, evitant sorolls i Respecteu la fauna de la zona, evitant sorolls i 
accions amenaçadores.accions amenaçadores.accions amenaçadores.accions amenaçadores.    

 
 
 

Seu central del PNAPSeu central del PNAPSeu central del PNAPSeu central del PNAP    
Ctra. Val d’Aran, 31, 2a 
25595, Llavorsí, Lleida 
Telèfon: 973 62 21 62 
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d’Educació Ambiental    

 

 

Sant Joan de l’ErmSant Joan de l’ErmSant Joan de l’ErmSant Joan de l’Erm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 


