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Monestir de Sant Pere de les Maleses
Ruta a Collegats per visitar les ruïnes de l’antic
monestir i la cova de la Serpent
La Pobla de Segur, Pallars Jussà, Lleida, Catalunya
Dificultat

Mitjana

Temps total efectiu

2:35h

Desnivell acumulat

400m

Distància total

9 km

Punt de sortida / arribada
Població més propera

Font de la Figuereta

La Pobla de Segur

Ruta patrocinada per Can Fasèrsia, la fonda de
tota la vida al casc antic de la Pobla de Segur.
C/Major, 4, La Pobla de Segur
info@canfasersia.com - 973 680 245 - 695 169 181
www.canfasersia.com
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Base topogràfica de Catalunya 1:25.000

itinerari
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Entretenir-se tafanejant per les ruïnes de l’antic monestir de Sant Pere de les
Maleses.
Visitar la peculiar cova de la Serpent, tot vigilant que la serp de la llegenda no se’ns
mengi...
Veure de prop les parets del bonic Congost de Collegats.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular al Congost de Collegats per visitar les ruïnes de l’antic monestir de Sant Pere de les
Maleses. L’itinerari, que dura unes 2h 30min, passa també per la curiosa cova de la Serpent. Durant la
ruta podem gaudir de boniques vistes de les grans formacions rocoses de la zona i del riu Noguera
Pallaresa.
El camí antic que va des de la font de la Figuereta al monestir de Sant Pere de les Maleses i arriba fins a
la cova de la Serpent ens descobrirà l’espectacular Congost de Collegats. Aquest pas natural entre els
dos Pallars, el Sobirà i el Jussà, és per on el riu Noguera Pallaresa troba el seu camí per baixar cap al sud.
Aquestes altes parets de roca d’aquest espai protegit del Pallars han estat una barrera natural insuperable
durant molts anys.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Datum Europeu 1950

Temps

Latitud

Longitud

Altura

1 Àrea de descans font de la Figuereta

0:00h

N 42.2708171º

E 1.0276388º

550m

2 Bauma bivac

0:05h

N 42.2694898º

E 1.0243207º

580m

3 Desviament Sant Pere de les Maleses

0:15h

N 42.2678881º

E 1.0220831º

610m

4 Gir a la dreta

0:30h

N 42.2720563º

E 1.0192370º

710m

5 Creuament senyalitzat

0:50h

N 42.2787100º

E 1.0251850º

638m

6 Monestir de Sant Pere de les Maleses

1:02h

N 42.2814357º

E 1.0250665º

650m

7 Barranc de Sant Pere

1:15h

N 42.2800120º

E 1.0256293º

610m

8 Cova de la Serpent

1:35h

N 42.2808563º

E 1.0345773

670m

9 Carretera N-260

2:00h

N 42.2860637º

E 1.0367060º

550m

1 Àrea de descans font de la Figuereta

2:35h

N 42.2708171º

E 1.0276388º

550m

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): Unes 2:35h en total. De les quals 1:00h aproximadament fins
al monestir de Sant Pere de les Maleses, 0:35h més fins a la cova de la Serpent i 1:00h més per finalitzar
l’itinerari.
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DESNIVELL ACUMULAT: 400m
DISTÀNCIA TOTAL: 9 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Mitjana. Cap dificultat.
ÈPOCA: Tot l’any.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA: Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
OBSERVACIONS: La ruta, en ser circular, es pot realitzar en els dos sentits de la marxa. Us proposem pujar
primer des de la font de la Figuereta al monestir, perquè així la pujada esdevé una mica més progressiva.
La ruta està totalment senyalitzada. Collegats és una zona molt coneguda i bastant freqüentada pels
escaladors perquè disposa de moltes opcions per practicar aquest esport. En funció de la temporada
de l’any en que ens hi acostem, el barranc de Sant Pere baixarà amb més o menys aigua. Aquest barranc
acostuma a estar força freqüentat pels aficionats al barranquisme.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Pujant des de la Pobla de Segur per la carretera N-260 cap a Gerri de la Sal i Sort, abans d’entrar al
Congost de Collegats, deixem el cotxe a l’àrea de descans de la font de la Figuereta que es troba a un
costat de la carretera entre els punts quilomètrics 301 i 302.

RECORREGUT
La 1 font de la Figuereta (0:00h - 550m) marca l’inici i el final d’aquesta excursió, que al llarg del seu
recorregut ens descobreix diverses sorpreses en forma de llegenda. Aquesta àrea de descans disposa
d’un gran espai per aparcar els vehicles, de vàries taules per menjar, bancs per descansar i admirar els
penya-segats propers, alguns panells informatius, una escultura en homenatge als Raiers i, òbviament, la
font d’aigua.
Al començament de l’àrea de descans de la font de la Figuereta creuem la carretera i agafem de pujada la
pista asfaltada de Gramuntill. Un panell d’inici d’itinerari ens mostra la ruta que farem per visitar el singular
monestir i aquesta zona plena de paisatges espectaculars i de bonics penya-segats. El recorregut, que
està molt ben senyalitzat en tot moment, forma part de “Camins del Jussà”, un projecte de recuperació
dels antics camins de ferradura i altres camins històrics i tradicionals de la comarca del Pallars Jussà.
Aquest inici d’excursió pujant per la pista es fa còmodament i és una bona manera de començar l’itinerari
de forma progressiva. La pista va girant amb certa tendència cap a la dreta i supera el barranc d’Ansal.
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A aquesta alçada, a la nostra dreta i a pocs metres, observem unes parets amb una curiosa 2 bauma
bivac (580m). Sortim de la pista asfaltada per acostar-nos-hi i passar per sota de les seves parets de roca.
Tornem a la pista per on veníem per seguir ascendint en direcció S.
La pista torna a girar a la dreta. Davant nostre, al fons, tenim Els Rocs de Queralt. Destaquen el Tossal
Gros (1.081m), el Tossal del Graell (1.016m) i el Tossal del Cap (973m). Després d’haver recorregut aproximadament 1 km des de l’inici, arribem al 3 desviament del camí que va a Sant Pere de les Maleses
(0:15h - 610m). Un pal indicador ens fa girar a la dreta (en direcció N) per un camí estret que, en uns 35min,
ens deixarà al monestir. Durant el recorregut anem trobant marques grogues als arbres i a les roques. A
mesura que anem pujant, anem assolint unes millors vistes a davant nostre. Aviat reconeixem la Paret dels
Nebots i la Paret de la Figuereta, dos dels molts sectors d’escalada que hi ha en aquest zona, Collegats,
una de les àrees més salvatges de Catalunya.
El sender puja amb força en direcció NO i arriba fins a la 4 base d’una feixa rocosa i gira a la dreta (0:30h
- 710m). Unes fites ens indiquen aquest punt, estem a la part més elevada del recorregut. Caminem uns
metres i arribem a un replà. Baixem una mica en direcció al barranc d’Ansal (0:35h - 680m) que creuem
per entre un bosc de pins. Seguim pel camí, que ara fa una lleugera pujada. Un cop passat el Serrat del
Tossal del Cap, que queda a la nostra esquerra, el camí comença a baixar, paral·lelament a la paret de roca,
cap a l’entrada del barranc de Sant Pere (en direcció N). Ens apareix al davant la impressionant cara sud
de Les Moles del Pessó, on s’hi troben conegudes vies d’escalada com la Performance o la Terra Ferma.
L’ambient es va humitejant una mica. Estem aproximant-nos al barranc de Sant Pere, ràpidament arribem
a un 5 encreuament senyalitzat (0:50h - 640m). Deixem enrere un camí a la nostra dreta (és el que
prendrem de tornada) i seguim pel que veníem en direcció a l’entrada del barranc. Al cap d’uns 10m,
intuïm per entre la vegetació, a l’altre vessant del barranc a mà dreta, la bauma on es troba el monestir.
Seguim, el camí fa un gir a la dreta i baixa fins que troba el riu del barranc de Sant Pere (1h - 635m) i el
creua.
Un cop a l’altre banda del riu, el camí gira a la dreta i es dirigeix al 6 monestir de Sant Pere de les Maleses
(1:02h - 650m), on ens plantem en un parell de minuts. Avui aquest lloc ens sembla un racó perdut i de
difícil accés i ens transmet una sensació de pau i tranquil·litat immenses. En canvi, temps enrere aquest
lloc fou bastant freqüentat i el sender molt utilitzat per anar de la muntanya a Gerri de la Sal. Actualment
només queden les restes de l’edifici romànic que va ser construït aprofitant la bauma com a sostre i paret:
moltes pedres, algun mur, part de l’església,... Podem adonar-nos fàcilment de la importància que va tenir
aquest lloc temps enrere. El monestir va viure el seu període de màxima esplendor entre els segles X i
XI i fins al segle XVII va mantenir una certa importància. Des de principis del segle XX es troba en estat
d’abandonament. L’església del monestir estava situada a la zona de llevant de la bauma. Encara avui se’n
conserven dos absis, un més gran que l’altre.

LLEGENDA DEL MONESTIR DE SANT PERE DE LES MALESES
Explica la llegenda, i les males llengües, que els capellans robaven als viatgers
que s’allotjaven al monestir i que després els mataven i enterraven als voltants
del convent.

Per seguir la nostra ruta, hem de tornar enrere i desfer el camí que havíem fet des de l’encreuament
senyalitzat (1:12h - 640m). Altre cop en aquest punt, girem a l’esquerra i prenem el camí de baixada que
creua el 7 barranc de Sant Pere (1:15h - 641m). El camí ara puja per sortir del barranc i dirigir-se, passant
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per una zona cremada, a una mena de terrassa. Des d’aquest lloc podem veure l’altre vessant amb la
Noguera Pallaresa al fons. El camí, que fa una lleugera baixada i gaudeix de boniques vistes sobre el riu i
tot Collegats, voreja per la base tota la paret E de Les Moles del Pessó, que ens queda a la nostra esquerra.
El camí fa un petit gir a la dreta per superar un petit barranc. Avancem seguint per sota d’una línia elèctrica
d’alta tensió, fem unes ziga-zagues per guanyar uns metres de desnivell i finalment arribem a la 8 cova
de la Serpent (1:35h - 704m), indicada amb una senyal. Entrem a l’interior de la cova que té aproximadament uns 10m de profunditat i és un dels atractius de la ruta.

LLEGENDA DE LA COVA DE LA SERPENT
Una enorme serp s’amagava en aquesta cova i es menjava tots els animals de càrrega
que passaven pel camí. Els que la van veure no ho van poder explicar mai, i així fou
fins que un monjo de Sant Pere de les Maleses va trobar la solució per combatre-la. El
monjo va carregar un ase amb pans farcits de ganivets esmolats i quan la serp es va
menjar l’ase va perdre els budells, que se li van trencar a bocins. Al sostre de la cova,
gravada a la roca, podem veure la marca que va deixar el cos de l’animal.
Pep Coll - Escriptor català nascut a la comarca

Després d’haver explorat una mica l’interior de la cova, en sortim i seguim la ruta pel camí per on veníem.
Aquest fa unes quantes llaçades i puja decididament fins al peu de paret. Val la pena dedicar uns minuts
a observar aquestes parets de roca calcària i conglomerat plenes d’història geològica. Seguim caminant
i arribem a una torre d’alta tensió (1:45h) situada en un punt on les vistes valen molt la pena. Si traiem el
cap pel capdamunt d’aquesta penya, a l’E gaudim d’unes boniques vistes del barranc de l’Infern. Tornem
al camí que ara baixa ràpidament (en direcció N) i ens porta fins a la carretera. De baixada veiem la
sensacional Paret del Pessó a la nostra esquerra.
Arribem a la 9 carretera N-260 (2:00h - 550m), la creuem i agafem, a mà dreta (S), el camí que hi ha entre
el riu i la carretera i que avança fins al túnel. A la nostra esquerra ens queda la coneguda Roca del Diable.
Agafem l’antiga carretera (tancada al trànsit) i ens dirigim altre cop cap a la font de la Figuereta. Avançant
per aquesta carretera s’obre a la nostra esquerra el barranc de l’Infern. Seguim caminant i veiem, també
a la nostra esquerra, la zona coneguda com la Pedrera, unes gegantines parets de roca que han format
diverses baumes. Veiem la tirolina que permet als escaladors i a la gent que fa barranquisme travessar
el riu amb més facilitat. Estem arribant a l’entrada del túnel de la carretera N-260, a l’alçada del barranc
de Sant Pere. Hem deixat enrere un sector d’escalada esportiva que ens quedava a mà dreta. Caminem
uns 200m pel costat de la carretera i ja tornem a ser a l’àrea de descans de la 1 font de la Figuereta
(2:35h - 550m) on finalitzem la ruta que ha transcorregut per aquesta magnífica zona protegida, Collegats.
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SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

Ben a prop de Sant Pere de les Maleses, al
nord, trobem una muntanya que respon a un
nom ben curiós: la Geganta Adormida? Com
podeu imaginar, deu el seu nom a la forma
de la seva silueta, que ens recorda, doncs, a
una geganta. Podem identificar-ne fàcilment
el cap, el pit i, fins i tot, un peu.

Mirar al cel i, amb una mica de sort, veure
els voltors sobrevolar la zona, un espectacle
digne de veure!

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
L’Argenteria
L’Argenteria és un dels punts més atractius del Congost de Collegats.
Es tracta d’una zona rocosa que presenta unes formes espectaculars,
sobretot en hiverns molt freds quan l’aigua que flueix per la roca es
converteix en gel. Per anar a l’Argenteria haurem de seguir la N-260 i,
abans del túnel de l’Argenteria, prendre la carretera antiga (tancada al
trànsit), i després de caminar uns centenars de metres la reconeixerem
a l’altre banda a sobre la Noguera Pallaresa.
Coordenades GPS: N 42.2923642º E 1.0351823º

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es
responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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Descobreix tot el que t’oferim i viu
els Pirineus com mai ho has fet!

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

format web, APP per a mòbils,...). També us

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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