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PROGRAMA
dijous, 12 de juliol
Sopar sota les estrelles i caminada nocturna
Hora: 18.30 h

Pujada amb el telefèric de la Vall Fosca ﬁns a l’entrada del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a Estany Gento,
caminada ﬁns a l’hora de sopar amb productes de proximitat,
observació de les estrelles i baixada guiada a peu pel camí de
Pigolo.
Distància: 4 km (baixada d’Estany Gento) Desnivell: 400 m
Diﬁcultat física: Moderada Diﬁcultat tècnica: Terreny complicat
Preu: 35 € Guiatge: Piritrek (Albert Blázquez)
Observació d’estrelles: Celístia Pirineus
Sopar: Al teu gust, aliments del Pallars, Associació de Professionals de
l'Àmbit Turístic (APAT Pallars Jussà) i restaurant Estany Gento 2.200

divendres, 13 de juliol
Camins d’aigua i energia
Hora: 09.00 h

Visita de la central reversible de Sallente, construïda dins de la
muntanya i després itinerari del canal xic amb sortida des de la
Central de Capdella.
Distància: 2 km Desnivell: 132 m Diﬁcultat física: Fàcil
Diﬁcultat tècnica: Terreny complicat
Preu: 8 € (gratuït pels menors de 12 anys) Guiatge: Robert Costa

L’urani de Franco
Hora: 18.00 h

Sortida des del poble de la Plana de Mont-ros, on agafarem el camí
cap a Castell-estaó, i durant el recorregut coneixerem la mina de
Castell i la seva història.
Distància: 4 km Desnivell: 224 m (baixada d’Estany Gento)
Diﬁcultat física: Fàcil Diﬁcultat tècnica: Sense diﬁcultat tècnica
Preu: 8 € (gratuït pels menors de 12 anys)
Guiatge: Museu Hidroelèctric de Capdella i Robert Costa

dissabte, 14 de juliol
Caminada de la Vertical Cabanera
Sortida: 07.00 h

Amb el telefèric. Pujada amb telefèric de Sallente ﬁns a Estany
Gento, on s’iniciarà un itinerari guiat pel Carrilet amb arribada a la
cambra d’aigües i cabana del Pastor
Distància: 10 km Desnivell: 400 m Diﬁcultat física: Moderada
Diﬁcultat tècnica: Pendents pronunciats / Exposició al buit
Preu: 15 € (inclou telefèric, guiatge, esmorzar i dinar)
Guiatge: Piritrek

A les 10.30 h baixada dels caminadors per la canal de Pigolo

La inscripció al Festival de Senderisme Vall Fosca – Pirineus inclou un Pack de
benvinguda.
Totes les activitats estan dirigides per guies-interpretadors locals que ens
ajudaran a conèixer i interpretar l’entorn i faran de la sortida una experiència
molt especial.

Vertical Cabanera
Sortida: 09.00 h
Mitja Vertical
Sortida: 09.00 h

Posa’t a prova i fes caminant la meitat del recorregut de la Vertical
Cabanera ﬁns a la cabana del Pastor. Sortida des de Capdella.
Distància: 3 km Desnivell: 730 m Diﬁcultat física: Exigent
Diﬁcultat tècnica: Pendents pronunciats
Preu: 20 € federats i 25 € no federats (inclou esmorzar i dinar)

A la cabana del pastor s’oferirà esmorzar popular pels participants
i farem soroll per animar als corredors de la Vertical Cabanera, que
passaran per aquest punt.
A partir de les 12.30 h dinar popular al pla de toveria-Sallente.
14.00 h Lliurament de premis de la Vertical Cabanera i la Mitja
Vertical.

Música en plena natura
Hora: 15.45 h / 17.00 h

Pujada amb el telefèric ﬁns a Estany Gento, on es realitzarà una
visita a l’oﬁcina del Parc Nacional ﬁns a l’hora del concert. La
baixada es farà amb telefèric.
Preu: 12 € (gratuït pels menors de 14 anys)

Activitat en família d’orientació
Hora: 18.00 h

Xerrada d’introducció a l’activitat i pràctica en un circuit
d’orientació.
Lloc: La Torre de Capdella (pista de bàsquet)
Preu: 6 € (gratuït pels menors de 12 anys)

diumenge, 15 de juliol
Descobrint els pobles de la Vall
Hora: 09.00 h

Caminada per antics camins de ferradura, passant pels pobles de
la Pobleta de Bellveí, Estavill i Antist.
Distància: 12 km Desnivell: 489 m Diﬁcultat física: Exigent
Diﬁcultat tècnica: Pendents pronunciats / Exposició al buit
Preu: 8 € (gratuït pels menors de 12 anys) Guiatge: Guies Vall Fosca

Les pedres parlen, per la via verda del carrilet
Hora: 10.00 h

Pujada a les 9 h amb el telefèric de la Vall Fosca ﬁns a Estany
Gento, on es realitzarà una visita amb un guia del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La baixada es farà
preferentment a peu per la canal de Pigolo.
Distància: 10 km (variable en funció de si es fa tot el recorregut)
Desnivell: 400 m (baixada d’Estany Gento) Diﬁcultat física: Moderada
Diﬁcultat tècnica: Pendents pronunciats / Exposició al buit
Preu: 6 € (adults) 5 € (menors de 12 anys) Guiatge: Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

