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UBICACIÓ GEOGRÀFICA 

Montenartró és un poble del terme municipal de Llavorsí, a la comarca del Pallars Sobirà. 

Forma una entitat municipal descentralitzada. Està situat a l'extrem sud del terme, a 1.299 m 
d'altitud.  Joan Coromines explica el topònim Montenartró a partir de l'acumulació de dos 
elements prou diferents. En primer lloc, la primera arrel que s'hi troba és la 
demontà (muntanyenc), ètim romànic d'origen llatí (montanus). En segon lloc, s'hi afegeix una 
arrel preromana, iberobasca: artone (arç). Per tant, la interpretació del topònim podria ser arç 
muntanyenc o muntanya d'arços. 

El Raset és un paratge situat a 2.000 metres d’alçada, dins el terme de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Montenartró i el terme municipal de Llavorsí. Es tracta dels extensos plans 

que s’escampen a llevant  del pic de l’Orri fins a Sant Joan de l’Erm velli a cavall de les 

comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.  Estan coberts per boscos d’avets i pi negre alternats 

per alguns claps de pastures. És hàbitat d’espècies protegides com el gall fer, el mussol 

pirinenc, el picot negre i la marta, entre altres. 

 

ACCESSOS                                                                                                              

-  Des de Montenartró (per C-13, pk 136) i per pista forestal  (només apte 4x4) en 10,4 km                 

-  Des de Rubió, a 2km del  port del Cantó (N-260), per pista forestal en 8 km. (aconsellat) 

 

 



 
 

 

 

ANTECEDENTS 

Les restes d’obra situades al paratge del Raset, tenen l’origen en un projecte per construir un 

refugi presentat l’any 1995. La idea inicial era lligar-ho a la pràctica de l’esquí de fons. El 

projecte tenia una certa envergadura i s’havia de concretar en diverses fases. L’any 1998, 

obtinguda la llicència i aprovat, amb algunes consideracions, l’estudi d’impacte ambiental  

s’inicien les obres de la primera fase. 

Aquestes obres, però, van quedar paralitzades per motius diversos, executant-se només una 

petita part d’allò projectat. 

Transcorreguts 20 anys des de llavors, l’abandonament del projecte s’ha fet una evidència i el 

paratge presenta una marcada degradació paisatgística.  

 

   

 

 

Bassa obsoleta 

Sot de fonamentació 

Restes edifici 



 
 

 

 

TREBALLS A REALITZAR 

a) Desmantellament bassa obsoleta 

Es tracta d’una bassa sense ús d’uns 300 m2 de superfície. Es retirarà la lona de PVC i les restes 

de la tanca perimetral. Tots els residus no biodegradables es gestionaran adequadament, 

mitjançant la seva retirada a la deixalleria. Es deixaran algunes lones del fons de la bassa, 

cobertes de terra, per a que quedi impermeabilitzat i incentivar la creació d’un petit punt 

d’aigua natural per a la fauna salvatge, aportada per l’aigua de pluja.  

   

 

b) Enderroc de les restes de l’edifici construït 

Es tracta d’enderrocar les restes de l’edifici, fonamentació i murs, i els diversos murets 

adjacents. Segons els plànols la casa té una planta de 68m2, i havia de tenir dos pisos i un petit 

subterrani. També hi figura projectada una caseta de serveis. Les runes resultants són 

compostes casi en exclusiva per material inert de blocs de formigó. Els blocs es trituraran en la 

mesura del possible i s’utilitzaran com a rebliment del sot d’excavació on s’edifiquen. Les 

tasques més importants, seran executades posteriorment per una màquina retro-excavadora. 

  

 



 
 

 

 

b) Rebliment del gran sot 

(A realitzar posteriorment per maquinària) El sot format per a la fonamentació de l’edifici de la 

segona fase serà atenuat amb la reubicació de pedres i terra que es van remoure durant els 

anys d’activitat del projecte. 

   

 

d) Restauració general 

Es realitzarà la retirada de plàstics, ferros i altres residus que hi pugui haver per l’entorn 

proper. També és faran petites tasques d’aclarida silvícola en els paratges amb excés de 

plançons. El brancam s’utilitzarà per reblir petits sots i a mode de tanca als sots d’excavació 

més grans per evitar caigudes de persones o animals. 

      

 

CONVOCATÒRIA VOLUNTARIS  

 A partir de mig matí de dissabte 10 de juliol. A la zona de treball s’hi pot arribar directament 

en cotxe.  Els treballs continuaran diumenge al matí fins al migdia quan es farà un dinar de 

germanor i el comiat. 

Es podrà aprofitar per fer excursions per conèixer  la zona. 



 
 

 

 

Treballs del voluntariat 

Imprescindible dur guants de treball! 

 Hi haurà uns encarregats de cada zona de treball que indicaran les tasques a fer:  retirada de 

la lona de la bassa, retirada de les estaques i la tanca a l’entorn de la bassa, aclarida de 

plançons, enderroc de construccions i retirada i apilament d’arbres caiguts. 

Segons la tasca a realitzar pot ser interessant disposar d’eines com ganivets per fraccionar la 

lona asfàltica, alicates per separar la tanca metàl·lica de les estaques,  malls per l’enderroc i 

esmicolament de les totxanes, magallló per remoure terra, serra i podall per tallar i podar.  

També podeu considerar l’opció de dur, segons treballs:  casc, ulleres (per protegir de 

possibles entrades de qualsevol resta de runa als ulls),roba adient (que protegeixi el cos de 

possibles rascades, del sol, ...) i sabates tancades. 

  

Pernoctació i àpats 

ACAMPADA 

Es podrà acampar al paratge del Raset, al costat de la zona de treball. Caldrà dur tot el 

necessari 

Atenció!  Al lloc d’acampada no hi ha aigua. Caldrà dur-la dels llocs de procedència o bé agafar-la abans 

a la font de davant del Refugi Comes de Rubió, o al mateix poble de Rubió. 

ALLOTJAMENTS  PROPERS 

Refugi de Montenartró, L’Abadia  tel. 620 822 745  refugimontenarto@gmail.com 

Refugi  Comes de Rubió,   tel. 677 065 773  973 623 049  info@refugicomesderubio.com 

Refugi Vall de Siarb, tel. 649 257 884  info@refugivalldesiarb.com 

Refugi de la Basseta, www.santjoandelerm.com 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

www.mountainwilderness.cat 

correu@mountainwilderness.cat 


