
Presentació
Quan em van proposar de fer un treball de recerca vaig pensar de fer un treball una 
mica diferent als habituals i, amb l’ajut del professor, vaig escollir aquest. Per esco-
llir-lo, vaig mirar que per a mi fos un treball especial, un treball que combinés una 
part teòrica amb una part més pràctica, de manera que em trobés a gust fent-lo. A 
mi, personalment, m’agrada molt la muntanya, ja que a l’estiu vaig a estiuejar a un 
poble anomenat Ribera de Cardós, al Pirineu de Lleida, i m’agrada fer-hi activitats 
diverses tals com anar amb bicicleta de muntanya (BTT) o córrer per la muntanya; 
per tant vaig pensar que fer alguna cosa relacionada amb aquest indret podia ser 
una bona idea. Així que vaig decidir fer aquest treball per descobrir i esbrinar el 
funcionament d’aquest indret de Catalunya, perquè molts cops viatgem a l’estranger 
i no tenim en compte que el nostre petit país té indrets meravellosos desconeguts 
per molts de nosaltres. Personalment he pogut descobrir indrets molt especials i 
fantàstics plens de màgia i tranquil·litat. Aquest treball està centrat en la part llei-
datana del Pirineu, lloc que com he esmentat anteriorment tinc més pròxim al estiu. 
Així doncs, aquest treball en la part teòrica és una manera d’entendre i fer un petit 
estudi dels Pirineus amb una informació molt valuosa del que hi podem trobar i per 
què és així. En la part pràctica, en canvi, visitarem alguns dels llocs més emblemà-
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tics catalans com són l’estany de Sant Maurici, situat al Parc Nacional d’Aigüestor-
tes; la Pica d’estats (3.143 m), que és el cim més alt de Catalunya, o el llac de Certas-
can, que és el llac natural més gran i profund de Catalunya, entre d’altres.

Metodologia
Aquest treball consta de dues parts:
Una part teòrica, per a la realització de la qual bàsicament he usat una recerca de 
dades a Internet amb una posterior anàlisi d’aquestes dades per obtenir-ne unes 
conclusions. 
I una part pràctica que consisteix a recórrer unes rutes pel Pallars Sobirà (Pirineu 
lleidatà), tant corrent com amb bicicleta, amb la finalitat de visitar i descobrir al-
guns dels indrets naturals més bonics del Pirineu lleidatà. El material usat per a la 
part pràctica és una bicicleta de muntanya i un dispositiu mòbil amb un programa 
anomenat Strava per marcar la ruta amb GPS i enregistrar-la.

Cos del treball
Part teòrica
La primera part és la part teòrica, en què trobem la ubicació dels Pirineus; la ma-
nera com es van formar i com el pas del temps ha condicionat el seu relleu; les 
divisions del Pirineu, tant per la morfologia del terreny, amb el tipus de material 
que hi podem trobar i l’altitud dels seus cims (Pirineu o Prepirineu), com pels estat-
ges de vegetació (nival, alpí, subalpí, basal i montà), esmentant les característiques 
bàsiques de cadascun d’ells i el tipus de vegetació que s’hi troba; les principals 
inestabilitats gravitatòries que podem trobar causades pel pendent, segons l’època 
de l’any i segons el material; una anàlisi dels climes principals d’aquesta zona, ela-
borant un climograma de cada zona diferent (Certascan, Sort i Vielha) i concretant 
les característiques de cada clima; una descripció dels tipus dels espais protegits i 
una petita localització i descripció dels tres Parcs Nacionals que hi podem trobar, 
juntament amb la fauna ila  flora que s’hi troba amb la seva descripció pertinent; 
també un estudi de com pot afectar el Pirineu a llarg termini el canvi climàtic, i, per 
acabar la part teòrica, l’explicació de com afecta les persones l’augment d’altitud, les 
conseqüències de l’altura (tant beneficioses com perjudicials), com el cos s’adapta a 
l’altitud i per què passa aquest fenomen.

Part pràctica
La segona part del treball, que és la part pràctica, consta d’un seguit de rutes que 
han estat realitzades als Pirineus de Lleida, concretament 8 rutes. Cal dir que 



d’aquestes rutes de la part pràctica la dificultat esmentada en cada cas és la que 
m’ha suposat a mi dur-les a terme, amb les condicions ambientals que jo hi he 
trobat, el cansament que he patit i la dificultat tècnica de la zona que he trobat. 
He mirat d’escollir rutes de diferents dificultat classificant-les de la forma següent: 
fàcil, mitjana, difícil. La part pràctica consta de 3 rutes amb bicicleta (Pla de Ne-
gua i coll de Tudela, refugi del Gall Fer i Espot pel coll de la Portella), 4 rutes cami-
nant (estany del Port, Mirador del Puitavaca, Monteixó i Pica d’Estats i Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes) i 1 ruta amb bicicleta i caminant a la vegada (Pic de Certascan); 
tant en bicicleta com fent senderisme he intentat que n’hi hagués com a mínim 
una de cada dificultat diferent. Els temps indicats en cada ruta són els temps re-
als que jo he tardat a fer-les, això vol dir que no són exactes al cent per cent per a 
cada persona que les fa, ja que s’hi pot tardar més o menys en funció de la velo-
citat que es dugui. Una altra cosa que cal tenir en compte és que la distància i el 
desnivell poden variar una mica en el moment de fer-la respecte dels valors reals, 
ja que està fet amb un programa anomenat Strava que usa el senyal GPS i en els 
dispositius mòbils no és precís al cent per cent, ja que a vegades pot perdre el se-
nyal de GPS. Totes aquestes rutes han estat recorregudes entre el mes de juliol de 
l’any 2016 i el mes de gener del 2017.



Conclusions
En primer lloc, donar les gràcies a tots aquells que han fet possible la realització 
d’aquest treball, entre els quals hi ha els meus pares que m’han hagut de portar 
amb cotxe en algunes zones per poder fer les rutes que conté aquest treball; als 
companys del club ciclista del Càmping de Ribera de Cardós, per ensenyar-me al-
gunes rutes amb bicicleta i ajudar-me amb la seva companyia a fer les rutes; a Raül 
Barrios, un company de classe i d’esport, per la seva companyia a la ruta de la Pica 
d’Estats; a Òscar Puigarnau, per haver acceptat ser el meu tutor del treball de recer-
ca i per les idees i el suport que m’ha ofert durant tot el procés, i a totes aquelles 
persones que treballen dia rere dia per la conservació dels Pirineus. 
En segon lloc, les valoracions d’aquest treball són molt positives, tant a nivell de 
la primera part teòrica com en la part pràctica. En la part teòrica m’ha ajudat a en-
tendre una mica millor els Pirineus, ja que cercant informació he pogut llegir petits 
mites tals com el de la formació dels Pirineus de la llegenda de la princesa Pyrene, 
que personalment em va encantar, i poder entendre la formació i l’antiguitat de les 
muntanyes que trepitjo cada estiu. Una altra cosa a la qual m’ha ajudat és a poder 
identificar alguns dels animals ungulats que tants cops havia vist i no havia sabut 
diferenciar, com per exemple les daines, els cabirols o els cérvols. També m’ha servit 
per entendre i desmentir alguns mites de l’entrenament en altura que tants cops ha-
víem discutit amb els companys d’esport, com per exemple que « a més altura baixa 
el percentatge d’oxigen de l’aire»; i, finalment, a nivell teòric també m’ha servit per 
saber l’ impacte que tenen els éssers humans sobre els Pirineus, amb l’escalfament 
global que en fa retrocedir les glaceres i altera els estatges de vegetació i hiberna-
ció dels animals, i amb la caça i l’extermini de molts dels grans depredadors dels 
Pirineus. Tot i així sempre hi ha persones que es dediquen a preservar aquests in-
drets i intenten evitar l’impacte que suposa l’acció humana en el medi i protegir-lo. 
Per la part pràctica també m’ha agradat molt fer-lo, encara que algunes de les rutes 
no es van poder completar al primer intent, concretament dues d’elles: una per les 
males condicions meteorològiques als Llacs del Port, ja que començava a nevar i la 
visibilitat estava empitjorant ràpidament i vaig decidir tirar enrere, i l’altra, al Pic 
de Certascan, perquè vaig escollir una mala data i quan estava a punt d’arribar al 
Barratge de Certascan al mig del camí hi havia una llengua enorme de neu que em 
va impedir poder continuar endavant i vaig haver de fer mitja volta. Això vol dir que 
molts cops a la muntanya les coses no surten com les planegem i que a vegades cal 
fer mitja volta i tornar-ho a intentar, perquè, com diu Kilian Jornet (alpinista profes-
sional): «La muntanya sempre guanya, i encara que no et surti una cosa pots rectifi-
car i tornar-ho a intentar el dia següent, perquè la muntanya sempre està al mateix 
lloc». També em queda pendent arribar al pic del Sotllo, ja que en la ruta del TDR 
vaig escollir una mala pujada i no em va ser possible arribar al cim, i aquesta és una 



espina que en els propers anys m’agradaria treure’m. Personalment m’ha encantat 
fer la part pràctica, contemplant espais i paisatges meravellosos del Pirineu. En al-
guns d’aquests llocs es respira un ambient de pau i tranquil·litat de valor incalcula-
ble on espero poder tornar any rere any.
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