Itinerari - La ruta de la vall dels Voltors
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La sortida serà de Tremp on, disposats a passar un gran dia, agafarem la carretera C-1311, que va de
Tremp a Pont de Montanyana. Un cop allà, continuarem per la carretera N-230, que ens portarà a Pont
d'Orrit, on començarà La ruta de la Vall dels Voltors.
De Pont d'Orrit, ens dirigirem al poble de Torre de Tamúrcia, on trobem el "Casal dels Voltors" que, a
part de ser un punt d'informació, és un centre d'observació i d'estudi dels rapinyaires nidificants. Aquí
rebrem i, a més, podrem manejar les imatges de dues càmeres situades en punts estratègics del
territori per a l'observació de la fauna. No marxarem, però, sense haver visitat el poble i la seva
església dedicada a Sant Josep.
El proper indret a destacar és el Mirador de la Collada de Torogó, que ens ofereix una visita fantàstica
de la Serra de Sant Gervàs i el poble de Torogó.
L'itinerari continua cap a Espulga de Serra. El trajecte ens permetrà gaudir dels paisatges de La
Terreta i la seva tranquil·litat.
Continuant el nostre camí, arribarem a la Font dels Capellans on, sota una bona ombra, podrem beure
un glop d'aigua fresca.
De camí cap a Castellet, deixarem de banda el paisatge arbustiu de boixedes que fins ara trobàvem i
començarem a veure algun roure, alzina i alguna que altra moixera. La geologia de la zona també
canvia en aquest indret, deixarem les parets calcàries per trobar grans formacions de conglomerats, on
destaquen les formacions montserratines, que recorden a les roques de Montserrat.
Passarem pel poble de Castellet i, més endavant, per la font que du el mateix nom. Tot seguit,
arribarem a la cruïlla d'Aulàs. Estarem dintre de la roureda d'Aulàs (bosc mixt de roure martinec i roure
de fulla petita). Aquesta és la roureda en extensió plana més gran del prepirineu català.
L'últim indret a destacar de la nostra ruta és el poble de Sapeira, on podrem visitar l'església de Santa
Maria, amb porta de triple arquivolta i torre quadrada de construcció més moderna. Des de la plaça de
l'església i el mirador de la Roca del Castell, observarem la paret de Turmeda, amb una important
colònia de voltors.
Continuarem camí fins a Pont d'Orrit, on finalitza la ruta de la Vall dels Voltors.
Informació complementària de la ruta
Vegetació
La Serra de Sant Gervàs es troba entre la depressió
mitjana prepirinenca i el pirineu axial, essent també una
zona divisòria entre la regió eurosiberiana, la boreoalpina i
la mediterrània. Això fa que en aquesta zona trobem
comunitats vegetals pertanyents a cadascuna d'aquestes
regions.
Antigament els conreus de cereals dominaven els planells i
les fondalades, però actualment es concentren en zones de
menor pendent; això fa que la part baixa de les serres torni
a estar ocupada per roure de fulla petita.
A la part mitjana de les serres trobem les rouredes de roure
martinenc i els carrascars. Les pinedes que trobem a la
Terreta provenen de repoblacions fetes a la dècada dels
60, 70 i 90.
A la part mitjana-alta trobem les boixedes, comunitats
arbustives, aquestes són el primer estadi de degradació de
rouredes de fulla petita, fruit de l'elevada càrrega ramadera
existent fins fa anys.
Dos indrets a destacar són: la Fageda de Lleràs, situada a
la collada de Castellet (sorprèn trobar-la en una serra
prepirinenca com aquesta) i la Roureda d'Aulàs (la roureda
amb extensió plana més gran del prepirineu).
Fauna
Les aus és el grup més ben representat, sent dintre
d'aquest els rapinyaires el grup d'ocells més interessant.
Les espècies més representatives són: el trencalòs

http://www.peretarres.org/montsecmur/voltors.html

Informació pràctica
NIVELL
La Ruta de la Vall dels Voltors va
D'APLICACIÓ dirigida a qualsevol persona,
indiferentment de l'edat, que vulgui
gaudir d'un dia en aquest indret,
amb un gran valor natural i
cultural.
TEMÀTICA

Descobrir un territori fins ara poc
conegut, aprofitant el gran valor i
la diversitat de recursos naturals i
paisatgístics de la zona, que ens
permet tractar molts temes
diferents: des de geografia,
història i estat de les poblacions
limítrofes, sense deixar de banda
la vegetació i la diversitat
faunística, amb el voltor com a
gran protagonista.

RECORREGUT

Tremp - Pont d'Orrit - Torre de
Tamúrcia - Espulga de Serra Castellet - Sapeira - Pont d'Orrit Tremp.

MODALITATS DEL
RECORREGUT

En un principi, aquesta ruta està
pensada per realitzar-la amb
vehicle, però és possible realitzarla també en BTT o a peu. Es pot
fer de forma guiada (l'Ajuntament
de Tremp disposa d'un servei de
guiatge gratuït) o de forma
autoguiada.

QUILÒMETRES

31 km.
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(Gypaetus barbatus), el voltor comú (Gyps fulvus) i
l'aufrany (Neophron percnopterus). Destaquen, també,
d'altres rapinyaires com l'àliga daurada (Aquila chrysaetos),
el duc (Bubo bubo) i el falcó pelegrí (Falcó peregrinus).
Quant a mamífers, els que trobem en un nombre més
abundant són: el gat fer (Felis sylvestris), el toixó (Meles
meles), la guineu (Vulpes vulpes) i el senglar (Sus escrofa).
L'isard (Rupricapra pyrenaica) és un visitant ocasional de la
zona.
Geologia
La Terreta forma part de la unitat sud-pirinenca central.
La Serra de Sant Gervàs està formada per materials
geològics d'origen sedimentari, especialment calcaris; això
dóna lloc a un paisatge típicament càrstic, amb imponents
parets rocalloses, barrancs pedregosos i cavitats. Alhora, el
fet que el Noguera Ribagorçana passi per la Serra fa que
es trobin clastes carbonatats en les seves terrasses.
Quan entrem a la zona de Castellet, la roca canvia a
conglomerat, on podem destacar les morfologies
"monserratines", que recorden a les roques de Montserrat.
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DESNIVELL

Pujada 166 m
Baixada 200 m

DIFICULTAT

Parlem d'un itinerari sense cap
dificultat, apte per a la realització
de qualsevol persona.
És recomanable portar binocles i
aigua de reserva.

ÈPOCA
ACONSELLABLE

Tot l'any.
Hivern-primavera per ser època de
cria d'aus, com el voltor i el
trencalòs.
Primavera i estiu: per la vista d'aus
migratòries

COM
ARRIBARHI?

La carretera nacional N-230, que
passa per la Vall d'Aran, circula
paral·lela a la Terreta i li dóna
accés. Des de Tremp, s'hi arriba
per la carretera comarcal L-1311,
que passa pel port de Montllobar i
va al Pont de Montanyana.

Elements d'especial interès
Turmeda: situada davant de Sapeira, trobem aquesta paret
que acull una gran colònia de voltors.
Roca foradada: la trobem entre Espulga de Serra i
Castellet.
Roureda d'Aulàs: la roureda amb extensió plana més gran
de Catalunya.
Fageda de Lleràs: situada a la collada de Castellet, aquesta
fageda té un gran interès geobotànic, ja que és pròpia de la
regió eurosiberiana.
Mirador de la collada de Torogó: aquest punt ens ofereix
vistes de tota la Terreta i de la Sera de Sant Gervàs.
Casal dels Voltors: dues càmeres, una situada en un punt
d'alimentació i una altra en una zona de nius, ens permeten
observar la vida quotidiana d'aquests animals; així com
també ens permet observar una fantàstica panoràmica de
la zona.
Aquestes imatges es poden visionar també des de
l'Ajuntament i el Museu Comarcal de Ciències Naturals de
Tremp.
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