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La comarca del Pallars Jussà es troba situada a l'extrem nord-occidental de Catalunya. Amb una
superfície de 1290 Km2 és una de les comarques més grans de territori català. La comarca presenta
en pocs quilòmetres de distància, climes i paisatges completament diferents:
La Vall Fosca:
A la zona més septentrional de la comarca, la Vall Fosta amaga
estanys d'una bellesa singular. Els estanys Tort, de Mar, Gento... i
fins a un nombre de 20 llacs, formen un dels espais lacustres
d'origen glacial més remarcables d'Europa. Per arribar als
estanys de la Vall Fosca és pot fer agafant el telefèric d'Estany
Gento - Sallente, que remunta un desnivell de 500 metres a una
velocitat ideal per no perdre's les vistes des d'aquesta alçada.
A més dels estanys, els rius, barrancs, fonts, prades verdes
acompanyen en el paisatge de la vall a l'element central, el riu
Flamicell que corre entre cims de 3.000 metres.
La Vall Fosca és un espai ideal pels afeccionats a la pesta i els
amants de la tranquil·litat.
La natura ha permès fer d'aquest espai de la Vall Fosca un
important espai d'obtenció d'energia hidroelèctrica a Catalunya:
La central hidroelèctrica de Capdella, la primera central
construïda a l'Estat Espanyol (1914) i la central de bombeig de
Sallente, una complexa obra d'enginyeria dotada de la més
avançada tecnologia. Aquestes dues centrals, són un petit
exemple del patrimoni industrial del Pallars Jussà, que compta
amb 8 centrals hidroelèctriques.
Embassaments de Sant Antoni i Cellers:
L'embassament de Sant Antoni és la superfície d'aigua dolça més
gran de Catalunya, amb 2040 ha. El de Cellers té una superfície
de 1245 ha. Les platges que es formen a les seves vores
permeten gaudir de l'aigua i els més agosarats practicar diferents
tipus d'esports nàutics com la vela, l'esquí nàutic o el piragüisme.
Als voltants de l'embassament, les diferents parets i penya-segats
que els voregen permeten realitzar esports d'aventura com
l'escalada, l'espeleologia o l'ala delta. Les parets més importants
són: Els Terradets, amb més de 25 vies obertes; La Roca Regina,
amb més de deu vies obertes que presenten màxima dificultat, és
de les zones d'escalada de Catalunya, de les més importants.
L'estret d'Hostal Roig i el congost de Collegats són altres parets
importants de la zona.
Estanys de Basturs:
Els dos estanys de Basturs són d'origen càrstic. L'elevat contingut
de calç de les seves aigües condiciona que hi visquin espècies
vegetals i animals que no es troben a altres espais aquàtics del
nostre país.

Congost de Mont-Rebei:
El congost de Mont-Rebei és l'últim gran congost de Catalunya.
Per una camí de ferradura, parcialment excavat a la roca, podem
creuar-lo d'una punta a l'altra i gaudir de la flora i la fauna que
l'envolta.
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