
 

                             6- CAMÍ DE 
                             MONTMANTELL 

 

PARC NATURAL COMUNAL DE LES 
VALLS DEL COMAPEDROSA  

ITINERARIS PER A CONÈIXER EL PARC 

   

Recorregut: aquest itinerari comença prop del 
refugi del pla de l’Estany. Ascendeix paral·lel al 
riu de Montmantell, principalment en direcció 
nord-est, fins a les rodalies de la font del 
mateix nom. A partir d’aquest punt continua, 
primer en direcció nord i després nord-oest, 
fins als estanys de Montmantell. 
Accés: el camí de Montmantell neix al nord del 
refugi del pla de l’Estany i, per tant, primer cal 
superar el camí del pla de l’Estany (vegeu 
itinerari 1) o el de Percanela – les Fonts (vegeu 
itinerari 5). Un cop al refugi del pla de l’Estany 
s’ha de seguir el GR-11.1 fins arribar a una 
cruïlla on neixen el present itinerari i el camí 
dels Forcats. 
Senyalització bàsica: la senyalització bàsica 
està formada per punts i fletxes, tant vermelles 
com verdes. 
Longitud: 2.300 m  
Durada aproximada: 2 hores 
Desnivell: 630 m 
Dificultat: Moderada 
 

No us perdeu... 
1.-El salt d’aigua del riu de Montmantell: salt d’aigua de gran 
bellesa, situat al costat esquerre del camí, a poca distància del 
punt d’inici. Està envoltat de prats i matollars, i destaca la 
presència d’algunes formacions geològiques d’origen glacial, cas 
de les tarteres i les roques arrodonides per l’acció del gel.  
2.-Les tarteres i les pletes de Montmantell: a la pleta de 
Montmantell, abans d’enfilar el darrer ascens, ens esperen les 
restes d’una gran estructura construïda amb pedres, de forma 
més o menys circular. Es tracta d’una de les estructures 
ramaderes tradicionals més notables de l’espai. Un altre dels 
protagonistes són les tarteres, abundants i de totes mides. 
3.-Els estanys de Montmantell: conjunt lacustre format per 
l’estany Primer, l’estany de Més Amunt i tres estanyols. Aquí, al 
punt final de l’itinerari, són especialment abundants i conspicus 
els ocells d’alta muntanya, especialment les gralles de bec groc, 
juntament amb rapinyaires com el xoriguer. El grup faunístic més 
fàcil d’observar, però, són els peixos, presents com a resultat 
d’introduccions amb finalitats piscícoles. 
 

Estanys de Montmantell (Jordi Nicolau – BIOCOM) 

 

  


