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 Temps aproximat d’anada: 30 minuts 
 Desnivell: Poc apreciable 
 Dificultat: Suau 
 Senyalitzacions: No n’ hi ha 

 

 
 

Excursió a la Gorja de Pubillet. 
 

es de la Borda Pina refugi sostenible s’enfila el camí dels fruiters fins 
a la Trobada dels Tres Camins.  
S’agafa el camí que baixa en paral·lel al Barranc del Comamala.  

Es continua baixant pel Caminet dels Cirerers passant pels Graons Fets fins 
a trobar el Roure Sol.  
Es continua fins pràcticament la desembocadura del Comamala en el Noguera 
Pallaresa.  
A aquesta alçada es creua el Barranc del Comamala pel Pont Vell.  
El camí es molt estret però suficientment marcat. Travessa un bosc espès 
d’avellaners i roures tot mantenint la Noguera Pallaresa a la dreta. 
S’arriba al bonic Barranc de Bamoré. Es travessa ja que es força petit encara 
que molt espectacular per la seva verticalitat. 
 

 
 

Barranc de Bamoré en el seu creuament 
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Es continua caminant en paral·lel al Noguera Pallaresa.  
 

 
 

No es difícil trobar els nius que han fet els ocells Picasoques 
 

En el camí trobarem arbres que presenten uns forats rodons gaire perfectes. 
Son els ocells Picasoques que es fan el niu. 
Es acostem a uns prats on el camí perd una mica la seva traça. Ens podem 
enfilar a un turonet situat a la dreta. Un cop a d’alt estarem situats a l’extrem 
superior de la Gorja de Pubillet i veurem el Noguera Pallaresa com circula 
per sota a considerable distancia. Es una zona boscosa molt bonica. 
Es baixa aquest petit turonet fins a trobar el riu. Es just a la sortida de la Gorja 
de Pubillet on el riu es fa ampla formant un petit embassament d’aigües mes o 
menys quietes però molt clares i netes. Te una notable profunditat i en les 
èpoques de fort cabal es perillós intentar banyar-s’hi. En canvi a l’hivern es pot 
creuar ja que es glaçat. 
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Vista general del congost de la Gorja de Pubillet 
 

 
 

Detall de la Gorja 

 
La tornada es fa desfent el mateix camí. Una altre possibilitat es creuar el riu 
per trobar la carretera que va d’Alós d’Isil fins al refugi del Fornet. L’únic 
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inconvenient es que s’ha de creuar una propietat que es privada que tenen molt 
tancada i l’accés a la carretera no es fàcil. Tot i que en algunes èpoques de 
l’any el riu es glaça el suficient com per fer-lo transitable. 
 

 
 


