MONTORROIO
Pallars Jussà
Des de Sallente per la Collada d'Espòs. Retorn per la d'Entremonts.
Distància
10,8 km
Desnivell acumulat
1112 m
Nivell de dificultat
moderat
Data
12 de juliol de 2019
Cartografia
Editorial Alpina. Vall Fosca (1:25000)
Punts per a GPS
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/montorroio38790348
El Montorroio és un cim del cordal que separa la Vall Fosca (Pallars Jussà) de les
valls de la Noguera Pallaresa (Sobirà), situat entre el Pic de la Pala Pedregosa i el
Montsent. És força habitual ajuntar la seva ascensió amb la d’aquest darrer cim.
A la falda dels dos cims el camí no és gens definit. Trobarem algunes fites
escadusseres que ens confirmaran que anem per bon camí. Però tampoc hi ha
problemes d’orientació, llevat de boira. En canvi a tot el cordal carener és prou
fressat. Cal parar compte en un curt tram dels Crestells de Montorroio.
Accés
Per la L-503/C-272 carretera de la Vall Fosca que puja de Senterada a
l’embassament de Sallente. Aparquem sobre la presa.
Presa de Sallente (1772m)
Enfilem el ben condicionat sender de Pigolo que en còmodes llaçades va guanyant
la canal homònima.
Carrilet d’Estany Gento (2137m)
Via de l’antic carrilet entre l’Estany Gento i la cambra d’aigües de la central de
Cabdella, per al transport de persones i material.
Prenem (E) un poc definit corriol a l’entrada de la petita mina del tren. Avancem pel
marge esquerre hidrogràfic d’un torrent fins a creuar-lo uns seixanta metres més
amunt d’una captació d’aigua.
Remuntem per una pala herbada on no hi ha camí fressat, solament tiranys del
bestiar per abeurar-se, fins a enfilar-nos sobre un llom on a la nostra esquerra
albirem la Coma d’Espòs. No ens hi incorporen encara: continuem per aquest llom
fins a creuar el Barranc de la Coma d’Espòs, quan ja tenim el coll a la vista. A la
darrera rampa el camí ja és ben definit.
Collada de Coma d’Espòs (2638m)
Entre el Pic de Pala Pedregosa i el Montorroio. A l’altre vessant podem albirar els
estanys de la Mainera.
Enfilem (S) en fort pendent per una pala entre herbada i pedregosa en direcció a un
turó de rocam fosc que no és més que un primer contrafort de la carena. Pocs
metres més amunt del coll el camí es va definint. Esquivem aquell turó per la dreta
i guanyem la carena, ja amb el cim a la vista.
Revoltem també per la dreta (vessant ponentí) en sentit contrari a les busques fins
a trobar el camí dels Crestells que seguim fins al cim.
Montorroio (2862m)
Bona talaia, tot i que vers el NNW on el Pala Pedregosa i Mainera, més alts, li lleven
visibilitat. Vers el sud és eclipsat pel Montsent. També ens passen mig
desapercebuts els estanys de la capçalera del Flamisell. En canvi podem atalaiar
des del massís de la Maladeta fins al Port del Comte o la serra del Verd. També el
Mont-roig i Ventolau, Certascan, Pica d’Estats, Comapedrosa,...

Davallem vers el SE seguint un corriol prou definit a buscar els Crestells. Deixem la
cresta a l’esquerra passant pel vessant ponentí fins que a l’alçada del turó més alt
on cal passar al vessant llevantí. Aquí trobem l’únic pas delicat de l’itinerari, per un
terreny molt descompost en fort pendent on ens cal extremar la precaució. Baixem
enganxats al rocam de la dreta, que ens dóna més seguretat, fins a retrobar el
camí estable pel que seguim flanquejant.
Collada d’Entremonts (2712m)
Entre el Montorroio i el Montsent. No ens cal arribar-hi. Uns metres abans fem una
colzada de 90º i continuem baixant vers el NW. Mantenim aquesta direcció fins a
retrobar el camí d’anada.

