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0. Presentació

EL PROJECTE PirosLIFE

El projecte PirosLIFE busca consolidar el futur de l’os bru als Pirineus a través de meto-
dologies de treball que funcionin i es puguin exportar a altres zones del Pirineu i de la 
Unió Europea per tal de garantir la continuïtat d’aquesta espècie amenaçada.

Compta amb el finançament del programa LIFE de la Unió Europea i en són socis la 
Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran, la Universitat de Lleida i la Fun-
dación Oso Pardo. 

Des de la reintroducció de l’os als Pirineus francesos els anys 1996-1997, les Valls d’Àneu, 
les Valls de Cardós i la Vall Ferrera formen part de l’àrea de distribució estable del nou 
nucli de població del Pirineu central, que ocupa també bona part de la Vall d’Aran i dels 
departaments francesos de l’Alta Garona i l’Arieja, i compta amb uns 40 exemplars. 

En aquest dossier us expliquem les característiques principals del territori, els trets ge-
nerals de cada vall, el patrimoni que hi trobem i els motius que el fan un lloc tan adient 
per practicar-hi el turisme de natura i altres activitats educatives relacionades amb el 
medi. Incorpora també propostes d’itineraris i de productes concrets que us ajudaran 
a conèixer millor el territori:

• Observació de fauna i flora
• Activitats a peu o en raquetes
• Rutes en bicicleta
• Història, cultura i artesania
• Gastronomia i visites a productors
• Estades per a grups de joves i escolars
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1. El Pallars Sobirà i 
les seves valls

El poble d'Estaon, a les Valls 
de Cardós, amb l'església de 
Santa Eulàlia.



04

1 . El Pallars Sobirà i les seves valls

Al Pallars Sobirà l’alta muntanya es mostra amb contundència. Aquest territori escarpat 
està format per les Valls d'Àneu, les Valls de Cardós, la Vall Ferrera, la vall d'Àssua, la vall 
de Siarb i la Coma de Burg. Aquest dossier se centra en les tres primeres valls.

La natura del Pallars Sobirà és exuberant. Potser per això és la comarca catalana amb 
més superfície protegida. Hi trobem el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars, la 
Reserva Natural Parcial del Noguera Pallaresa i la Reserva Natural Parcial del riu Bonai-
gua, així com altres espais de gran valor que fan del Pallars Sobirà un paradís natural. 

El riu Noguera Pallaresa la travessa de nord a sud, amb aigües braves i desafiants fins 
a l’estret de Collegats, límit sud de la comarca. La Pica d’Estats la corona amb els seus 
3.143 metres d’alçada, esdevenint el sostre de Catalunya. 

Aquest paisatge feréstec té una història medieval que va durar 500 anys durant el Com-
tat del Pallars. L'esplendor d’aquella època es fa palesa en els seus vestigis arquitectò-
nics, tant civils com religiosos. 

Les activitats relacionades amb l’explotació del medi, com les forestals, mineres o hidràu-
liques, han deixat també la seva petjada amb testimonis d’instal·lacions com serres, mo-
lins o telers, i antics oficis que ens expliquen com i de què vivia la seva gent. Actualment el 
turisme és un dels factors econòmics més importants junt amb la ramaderia i l'agricultura.
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1 . El Pallars Sobirà i les seves valls

LES VALLS D’ÀNEU, VALLS DE  
CARDÓS I VALL FERRERA

Aquestes valls, situades al nord-oest de Catalunya, dins la comarca del Pallars Sobirà, 
gaudeixen d’un caràcter propi però comparteixen les aigües salvatges dels seus rius. 

Les Valls d’Àneu, travessades pel riu Noguera Pallaresa, són les més occidentals, les més 
extenses i les que disposen de més oferta per al visitant. A les Valls de Cardós hi trobem 
el riu Noguera de Cardós, afluent del Noguera Pallaresa. A orient tenim a la Vall Ferrera, 
amb el riu Noguera de Vallferrera que a la vegada és afluent del Noguera de Cardós.  

Les tres valls conflueixen al poble de Llavorsí. Totes tres es troben dins el Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, si bé les Valls d’Àneu també formen part del Parc Nacional d’Aigüestor-
tes i Estany de Sant Maurici.



Les falles d'Alins, a la Vall Ferrera, 
se celebren el 23 de juny.

2. Natura i cultura
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La riquesa natural i cultural d’aquestes valls pirinenques es fa ben visible a cada racó, 
en cada poble, en cada prat, a les parts baixes, però també en alçada. Els valors naturals 
són excepcionals i molt singulars, i el patrimoni cultural, tant material com immaterial, 
us transportarà a altres èpoques i us farà reviure tradicions i conèixer usos ancestrals 
que, en alguns casos, s’han mantingut fins al dia d’avui.

ESPAIS NATURALS PROTEGITS  
DE PRIMER NIVELL

El paisatge, les vistes panoràmiques, l’aire pur i la sensació de tocar el cel són alguns 
dels atractius més importants d’aquesta regió pirinenca, tant pels amants de la munta-
nya, l’esport i l’activitat física, com pels visitants més contemplatius. 

La regió combina paisatges agrestes d’alta muntanya, estanys i prats alpins a les zones 
més altes (només habitades temporalment per pastors i guardes de refugis), amb unes 
valls plenes de vida i activitat. Les aigües dels rius han configurat un territori viu, amb 
una xarxa de pobles que es remunten a l’edat mitjana i un paisatge heterogeni de prats 
de dall, boscos i aigua.

El paisatge fa girs de 360 graus en cada estació, passant dels tons grisos i blancs de 
l’hivern als verds, roses i blaus de la primavera i l’estiu, i els grocs i ocres a la tardor.

Aquest entorn privilegiat està protegit en gran part pel Parc Nacional d’Aigüestortes i 
pel Parc Natural de l’Alt Pirineu.

PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI 
Creat el 1955, és l’únic Parc Nacional que hi ha a Catalunya. Té una superfície protegida 
de 14.119 hectàrees, que es complementa amb una zona perifèrica de protecció que 
arriba a 26.733 hectàrees.

Els camins del Parc Nacional ens transporten per pics com els Encantats, estanys d’ai-
gües cristal·lines com el de Sant Maurici, planes d'aigües manses com Aigüestortes 
o boscos frondosos com el de la Mata de València, el bosc d'avets més gran de la 
península Ibèrica. L’aigua és una altra protagonista, amb més de 200 estanys glacials i 
nombrosos rierols, torrents i cascades que omplen de brogit tots els racons del parc.

El parc ofereix un bon nombre d'activitats de natura, esports i culturals. A les Cases del 
Parc hi trobareu exposicions i tot el que us cal per descobrir-lo amb seguretat. Aquests 
centres es troben als pobles d'Espot i Boí, les dues entrades principals del parc.

PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU
Creat l’any 2003, és l’espai natural protegit més extens de Catalunya, amb una superfí-
cie de 79.317 hectàrees. Situat entre la Vall d’Aran a l’oest i el Principat d’Andorra a l’est, 
el seu territori s’escampa pel Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. 

L’àrea de protecció inclou zones naturals molt extenses. La convivència i respecte entre 
home i natura resulta sempre una de les màximes de tots els que habiten en els nuclis 
de bordes i poblacions de l’àmbit d’influència del Parc Natural. 

Els visitants hi trobareu activitats relacionades amb la natura i el coneixement de l’entorn.
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PARC PIRINENC DE LES 3 NACIONS

Aquesta marca d’identitat, única a Europa, agrupa una de les àrees protegides 
transfrontereres més extenses del continent, formada pel Parc Natural de l’Alt Pirineu,  
el Parc Natural Regional de Pyrénées Ariégeoises, el Parc Natural de la Vall de Sorteny  
i el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. 

L’ESPECTACLE DE LA 
FAUNA SALVATGE

La fauna és un dels principals recursos turístics d’aquest territori. Compta amb espècies 
emblemàtiques de mamífers (os bru, cérvol, isard), aus (gall fer, perdiu blanca, trencalòs, 
àliga daurada o mussol pirinenc), amfibis (tritó pirinenc) i rèptils (sargantana pallaresa). 
L’observació de la vida salvatge és un espectacle que captiva grans i petits.

L’OS BRU
L’os bru (Ursus arctos), més conegut com l’ossa a molts indrets del Pallars, és una de les 
espècies més emblemàtiques de la fauna pirinenca. El rerefons mitològic d’aquest ani-
mal sovint n’ha generat una percepció errònia. S’alimenta sobretot de matèria vegetal 
(75-80% de la dieta) i només un 20-25% del seu aliment és d’origen animal, bàsicament 
carronya i invertebrats. Tenen una capacitat auditiva alta i un gran olfacte, però gairebé 
no hi veuen de lluny.

Animals solitaris, solen moure's entre els 1.400 i els 1.800 metres, tot i que poden creuar 
el fons de valls i altes carenes quan es desplacen. Durant la hibernació s’instal·len en 
àrees abruptes i de difícil accés, on troben la seguretat i tranquil·litat necessàries.

Les èpoques de més presència d’ossos coincideixen amb la primavera (època de zel) i 
l’estiu, quan troben una gran varietat de recursos per alimentar-se. A la tardor, en canvi, 
tendeixen a desplaçar-se al vessant francès a la recerca de glans i altres fruits.

El projecte de reintroducció de l’os al Pirineu va començar el 1996 quan la Comissió 
Europea va alliberar tres ossos als Pirineus Centrals provinents d’Eslovènia (animals que 
pertanyen a la mateixa línia genètica que els ossos del sud-oest d'Europa). Els objectius 
principals del programa són consolidar genèticament la població, dissenyar i millorar 
una xarxa d’espais de connectivitat per a l’os, minimitzar el risc d’atacs sobre la rama-
deria i l’apicultura i generar una bona convivència entre l’os, l’home i les altres espècies.
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RECOMANACIONS EN CAS D'INTERACCIÓ AMB L’OS

L’os és un animal de costums discrets, fet que en dificulta l’observació. Per detectar-ne 
la presència, s’utilitzen rastres que deixa com petjades, excrements, pèls o marques als 
arbres. Si trobeu algun rastre, encara que sigui dubtós, documenteu-ho tan bé com pugueu 
(fotografies, coordenades GPS, data) i comuniqueu-ho el més aviat possible a les oficines 
del Parc Natural o del Cos d’Agents Rurals.

Coincidir amb un os a la muntanya és gairebé impossible. En cas que succeeixi, la reacció més 
habitual de l’animal serà allunyar-se més o menys ràpidament. Si això no passés, convé deixar-
nos veure i sentir a distància suficient. És important no fer moviments bruscos i no tallar-li el 
pas ni bloquejar les vies que podria utilitzar per fugir. Si es tracta d’una femella amb cadells (o 
d’un cadell aparentment sol), és molt important no interposar-se mai entre la mare i els seus 
petits. Cal allunyar-se lentament i gaudir dels ossos a distància, amb prismàtics o telescopi.

ELS GRANS HERBÍVORS 
La comunitat de grans herbívors salvatges del Pallars Sobirà, formada per sis espècies, 
és la més diversa de Catalunya. Les més comuns són l'isard (Rupicapra pyrenaica), el 
porc senglar (Sus scrofa), el cérvol (Cervus elaphus) i el cabirol (Capreolus capreolus).

A les Valls d’Àneu i de Cardós trobem la subespècie de cérvol europeu. A l’inici de la 
tardor té lloc l’imponent zel d’aquesta espècie, la brama, moment en què els mascles 
emeten uns brams profunds i sonors per atraure les femelles i reproduir-se.

També hi ha dues espècies foranes, la daina (Dama dama), introduïda els anys 1950 amb 
finalitats cinegètiques, i el mufló (Ovis aries), que ha colonitzat diverses zones de la Vall 
Ferrera provinent d'Andorra, on havia estat introduït.

EL GALL FER
El gall fer pirinenc (Tetrao urogallus aquitanicus) és una espècie amenaçada a escala 
catalana i estatal. Els mascles poden arribar fins als 5 kg mentre que les femelles, més 
petites, oscil·len entre 2-2,5 kg. Habita boscos de pi roig (Pinus sylvestris) i pi negre (Pinus 
uncinata), entre els 1.600 i 2.200 m.

Altres gallinàcies presents al territori són la perdiu blanca (Lagopus muta), que canvia el 
seu plomatge a l’hivern per camuflar-se a la neu, o la perdiu xerra (Perdix perdix).
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ELS RAPINYAIRES
Entre els rapinyaires diürns, s’hi troben tres de les quatre espècies de voltor europe-
es: el trencalòs (Gypetus barbatus), el voltor comú (Gyps fulvus) i l’aufrany (Neophron 
percnopterus). També s’hi poden observar altres rapinyaires diürns com l’àliga daurada 
(Aquila chrysaetos), l’àliga marcenca (Circaetus gallicus) o l’astor (Accipiter gentilis).

Pel que fa als rapinyaires nocturns destaca el mussol pirinenc (Aegolius funereus), que 
té  al Parc Natural de l’Alt Pirineu la principal població catalana. També el gamarús (Strix 
aluco), molt abundant als boscos montans, i el xot (Otus scops), present a l’estiu als 
prats arbrats de les zones baixes.

UNA CULTURA  
MIL·LENÀRIA

El patrimoni cultural més important de la regió són les restes d'arquitectura romànica, 
molt rellevant dins el llegat del romànic català i que es forjaren durant el Comptat del 
Pallars, el qual va durar 500 anys. 

Històricament, la situació fronterera del Pallars amb França convertia la zona en lloc de 
pas per entrar i sortir del país així com en zona de defensa, circumstància que provoca 
que en un espai relativament petit hi hagués un gran nombre de torres i castells.

En l’època moderna, ja en el segle xx i en acabar la Guerra Civil espanyola, comença a 
tot el Pirineu la construcció de 10.000 búnquers, alguns avui visitables a la Guingueta 
d’Àneu i a la Vall Ferrera.

Pel que fa al patrimoni etnogràfic, aquests territoris de muntanya conserven memòria 
popular i restes d’eines i maquinària dels oficis tradicionals del Pirineu. L’ecomuseu 
d’Esterri d’Àneu és la punta de llança per conèixer aquest paisatge de costums. A les 
altres valls trobareu molins fariners, serradores o ferrers encara actius.

Per conèixer l’explotació de l’aigua per produir electricitat, és de visita obligada el Com-
plex Hidroelèctric de Tavascan per saber d’on i com arriba l’electricitat al Pallars, i el 
cost i l’impacte social i ambiental que això va suposar en el seu moment. 

En el sector agroalimentari, tèxtil i ferrer, encara trobem artesans en actiu com ara for-
matgers, apicultors o teixidors.

RECOMANACIONS PER EVITAR MOLÈSTIES AL GALL FER

Si passejant pel bosc o buscant bolets a principi d’estiu trobeu un niu ocupat per una 
femella de gall fer que estigui covant, convé allunyar-se’n discretament per evitar-li 
molèsties. És molt important comunicar urgentment la localització a l’oficina corresponent 
Parc Natural o al Cos d’Agents Rurals, per tal de fer el seguiment de la reproducció i 
assegurar que no es produeixin molèsties que en dificultin la viabilitat.
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FALLES DEL PIRINEU
Les Valls d’Àneu i la Vall Ferrera alberguen un dels elements del patrimoni festiu més 
destacats del Pirineu, les Falles. Aquests celebracions d’origen ancestral tenen lloc pels 
volts de Sant Joan. La falla és un tronc encès portada per un fallaire, i quan es fa fosc 
els fallaires baixen en fila des de llocs alts del territori. Les falles acaben en una foguera 
(la falla major) al mig del poble, un cop han recorregut els carrers per espantar els mals 
esperits. Actualment se celebren falles a: 

• Isil (Alt Àneu) - Sant Joan, 23 de juny
• Alins (Vall Ferrera) - Sant Joan, 23 de juny
• Alós d’Isil (Alt Àneu) - Recuperades el 2014 es celebren el primer dissabte de juliol
• València d’Àneu (Alt Àneu) – Se celebren el dissabte més proper a Sant Pere, 29 de juny

Les falles dels Pirineus van ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per 
part de la UNESCO l’any 2016. 



La mollera d'Escalarre, a les 
Valls d'Àneu, és una zona 
humida de gran valor ecològic.

3. Valls d’Àneu
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Aquesta és la vall amb un territori més extens i la que ofereix més recursos turístics i 
naturals, amb equipaments clau com l'Ecomuseu, de visita indispensable per captar 
l’essència pallaresa, i la Casa de l’Os. L’any 2013 la vall va rebre el primer segell de Natura 
i Muntanya en Família, atorgat per l’Agència Catalana de Turisme.

Es tracta d’un territori de transhumància, ben conegut per les seves fondes i la seva 
gastronomia. La vila d'Esterri d'Àneu és el segon nucli més important de la comarca i 
on hi té lloc la vida neuràlgica de la vall. 

Un dels trets diferencials és el riu Noguera Pallaresa, que aporta un gran dinamisme a 
la vall, sigui per la presència constant com per l’ús que se’n fa per a activitats esportives 
com ara la pesca de truita de riu, el ràfting o el caiac. Un punt d’interès és la Mollera 
d’Escalarre, una zona humida d’aigües tranquil·les dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Un altre atractiu són la gran quantitat d’estanys glacials. Entre molts altres, destaquen 
el de Sant Maurici (que dona nom al Parc Nacional), el de Gerber, el d’Airoto i el Negre.

Els boscos són un element molt important de les valls, amb un notable aprofitament en 
èpoques passades. Entre el refugi de Gerdar i el poble de València d’Àneu, el paisatge 
està dominat per la Mata de València, el bosc d’avets més extens de la península Ibèri-
ca i que ens ofereix caminades ombrejades i fresques.

ESPAIS  
VISITABLES

CASA DE L’OS BRU DELS PIRINEUS
Un equipament que permet interaccionar amb diverses facetes de l’os bru. Es pot com-
parar el pes i altura d’una persona amb la de l’os, hivernar en una ossera, alimentar-lo 
tot coneixent els seus gustos i aprendre a distingir les seves petjades. També permet 
conèixer per què i com es va reintroduir l’os bru als Pirineus, el seu hàbitat, els proble-
mes de convivència i les solucions implantades.

Casa de l’Os Bru dels Pirineus
C/ del Pont, 7 · 25586 Isil
Telf. 973 08 30 44
www.casaosbru.org

MÓNNATURA PIRINEUS
Aquest equipament de la Fundació Catalunya - La Pedrera ofereix estades i activitats 
adreçades a tota mena de públic amb la missió de sensibilitzar la societat vers el desen-
volupament sostenible i la conservació de la natura i el paisatge. Consta de tres instal-
lacions principals: l’Edifici Bioclimàtic, el Centre de Fauna i l’Observatori Astronòmic. 

MónNatura Pirineus
Son, Alt Àneu · 25589 
Telf. 973 62 67 22
www.monnaturapirineus.com
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MIRADORS
• Mirador del Burgal (Escaló)
• Torre elevada d'observació a la Mollera d’Escalarre (la Guingueta d’Àneu)
• Aguaits de la Llobatera i del Pla a la Mollera d'Escalarre (la Guingueta d'Àneu): aguaits 

per a l'observació d'aus
• Mirador de la Vinyeta (la Guingueta d’Àneu)

ESGLÉSIES ROMÀNIQUES
Monestir benedictí de Sant Pere de Burgal, a Escaló. Data del segle ix i compta amb 
un absis de dos nivells amb pintures murals que representen els apòstols, un pantocrà-
tor i la comtessa Llúcia del Pallars. 

Església de Santa Maria d'Àneu. Església amb unes pintures murals de les més im-
portants del romànic català. Les originals estan al MNAC i s’atribueixen al taller del 
Mestre de Pedret.

Església de Sant Joan d'Isil. Església romànica del s. xii que destaca per haver estat 
aixecada pràcticament dins el riu. Té una planta basilical de tres naus coronada amb 
tres absis semicirculars d'estil llombard. 

Conjunt Romànic de Sant Just i Sant Pastor a Son. Construït entre els segles xi i xii. 
L'element més destacat és el seu campanar de quatre nivells i de forma quadrada. La 
planta principal consta d'una sola nau amb afegiments posteriors de capelles laterals 
i la sagristia. 

Aquestes esglésies estan declarades Bé Cultural d'Interès Nacional.

CASTELLS
Castell dels Comtes de Pallars a València d’Àneu. Data del segle xi i fou l’última 
plaça forta del Comtat de Pallars independent fins a l’any 1487. Es tracta d’un recinte 
fortificat amb dos espais ben definits: l’habitatge, situat al Recinte Jussà (el de baix), i 
el castell pròpiament dit, ubicat a la part alta (Recinte Sobirà). Actualment només en 
queden les bases dels murs principals i unes quantes pedres de granit escampades. 



3. Valls d'Àneu

15

Vila Closa i torre d’Escaló. Aquesta població fou un lloc clau pels comptes del Pallars, 
tant per la seva situació de domini just a l’entrada de les Valls d’Àneu com per la seva 
estructura defensiva. Es troba documentat per primer cop l’any 1231.

PONTS MEDIEVALS
Capella d’Espot. Pont romànic de 18 metres de llarg que uneix les dues parts del poble 
d’Espot.

Esterri d’Àneu. Situat al bell mig del poble, fa 28 metres de llarg i està datat al segle xiii.

Alós d’Isil. Pont de pedra d’una sola arcada sobre el riu Noguera Pallaresa, situat als 
afores del poble. 

Altres ponts a destacar són els d'Àrreu, la Torrassa i el d'Isil.

ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU
L’Ecomuseu dona al públic visitant una completa informació sobre el passat i el present 
de la zona i propicia la reflexió sobre les possibilitats de futur. Aquest s’escampa en el 
territori per tal d’explicar la vida de les valls que el conformen i es vertebra, doncs, a 
partir de centres patrimonials repartits pels pobles. 

L’edifici central de l’Ecomuseu és Casa Gassia, una casa aneuenca del segle xviii situada 
al centre del barri vell d’Esterri d’Àneu. Aquesta manté la seva estructura original: marc 
ideal per mostrar les singularitats de la vida familiar i l’habitatge.

Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Carrer del Camp, 22-24 · 25580 Esterri d'Àneu
Telf. 973 62 64 36
www.ecomuseu.com

PUNT D’INTERPRETACIÓ DEL ROMÀNIC DEL PALLARS
Ubicat al Centre de Documentació dels Pirineus (CEDPIR) de Son, aquest espai dispo-
sa d’un punt d'informació interactiu que vertebra el discurs relacionat amb l'arquitectu-
ra, l’escultura, la pintura mural, la pintura sobre taula i la simbologia del romànic.

Punt d’interpretació del romànic del Pallars
C/ Sant Pere, s/n · Edifici “Les Escoles” · 25589 Son (Alt Àneu)
Telf. 606 87 31 26
www.pyrenea.com/ca/romanic

BÚNQUERS
La Guingueta d’Àneu acull un dels exemples construïts per protegir la frontera en aca-
bar la Guerra Civil. Amb un itinerari per la riba del pantà de Torrassa, es poden arribar a 
veure fins a 4 búnquers que pertanyen a la resistència 76.



Els estanys que hi ha als peus 
del port de Tavascan s’enlairen 
per sobre dels 2.000 m.

4. Valls de Cardós
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4. Valls de Cardós

El nom d’aquesta vall prové de la Noguera de Cardós, el corrent d'aigua que la vertebra 
des de Tavascan fins a Llavorsí. Amb una geografia més tancada que la veïna Vall d’Àneu, 
està menys poblada i disposa de menys recursos turístics, però no per això amb menys 
encant. Es recomana assaborir-la a poc a poc, a peu preferiblement o en bicicleta.

La vall comprèn els termes municipals d'Esterri de Cardós, Lladorre i Vall de Cardós. 
A Llavorsí, la vall enfila muntanya amunt fins a l’estany d’origen glacial més gran dels 
Pirineus: l’estany de Certascan, a 2.236 metres d’alçada. Tavascan, a la capçalera de la 
vall, és el centre de la seva activitat turística, mentre que el poble de Ribera de Cardós 
fa les funcions de centre de serveis. 

Entre els seus atractius turístics destaquen els paisatges, la fauna, l’estació d’esquí de 
Tavascan, el patrimoni romànic i barroc, la pesca i també el patrimoni industrial vinculat 
al Complex Hidroelèctric de Tavascan. 

La zona d’alta muntanya comença més amunt de Tavascan i Estaon i arriba fins a Fran-
ça, amb un entramat de camins i senders que fan les delícies dels més muntanyencs, 
però també aptes per a públics menys experts. L’ascens a l’estany i al pic de Certascan 
(2.853 m) requereix d’una bona forma física.

ESPAIS  
VISITABLES

MUSEU DE LES PAPALLONES DE CATALUNYA
Aquest museu dona a conèixer les espècies de papallones catalanes i les seves rela-
cions amb el medi. Ofereix diferents activitats de divulgació com visites guiades i sor-
tides de camp, i conté un fons científic amb més de 25.000 exemplars entre els quals 
una papallona única al món.

Museu de les Papallones de Catalunya
C/ Hug Roger III, 22 · 25570 Ribera de Cardós
Telf. 655 475 661
www.papallones.cat
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COMPLEX HIDROELÈCTRIC I  
CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA DE TAVASCAN
A diferència del Noguera Pallaresa, les aigües del Noguera de Cardós s’aprofiten des de 
principis del segle xx per produir energia elèctrica. A principis dels anys 50 es porta a 
terme la construcció de la Central Hidroelèctrica de Tavascan, una obra de dimensions 
colossals que va marcar un abans i un després en la història de les Valls de Cardós amb 
l’arribada d’uns 2.000 treballadors i amb l’excavació de coves i la construcció de preses.

El Centre d'Interpretació de Tavascan divulga l'important paper de l’aigua com a ele-
ment vertebrador del territori en diferents vessants: el turístic (excursions als rius i llacs), 
l’ambiental (coneixement del medi fluvial) i l'industrial (generació d'electricitat). 

Complex Hidroelèctric i Centre d'Interpretació de l’Aigua de Tavascan
Casal del Poble · Tavascan, Lladorre
Telf. 973 62 30 79
www.tavascan.net/la-vall/activitats/complex-hidroelectric

PISCIFACTORIA DE TAVASCAN
Aquest equipament es dedica a la criança de truites de riu. Aquests peixos creixen al 
costat del riu, en una aigua que arriba directament dels llacs, que no ha passat per cap 
poble o instal·lació i que s'oxigena de manera natural amb salts d'aigua, aconseguint un 
producte excel·lent. Les truites triguen de 6 a 7 anys a créixer i s’ofereix la possibilitat 
d’anar-ne a pescar.

Piscifactoria de Tavascan
Afores S/N. Tavascan
Telf. 973 62 30 47
www.tavascanpescatruites.com
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MIRADORS
• Mirador del Cap de la Roca (Esterri de Cardós)
• Mirador del Corbiu (Tavascan)
• Mirador del Pui de Bellero (Bonestarre)  
• Mirador dels Gorgs de Lladrós i Benante (Lladrós)
• Mirador del bosc de Boldís (Boldís Jussà i Sobirà) 
• Mirador del camí dels ponts medievals (Benante)

ESGLÉSIES ROMÀNIQUES
Santa Maria, a Ribera de Cardós. Gran exemple del romànic català, amb un campa-
nar de quatre pisos coronat amb merlets. 

Sant Pere i Sant Pau d’Esterri de Cardós. Presenta una planta d’una sola nau que 
data del s. xii tancada per un absis semicircular. Les seves pintures i frescos es conser-
ven al MNAC. 

Santa Maria de Ginestarre. Conté diverses sorpreses com còpies fidedignes de les 
pintures murals de l’absis, els originals de les quals es troben al MNAC, els retaules bar-
rocs originals o la talla romànica de la Mare de Déu de Ginestarre.

PONTS MEDIEVALS
La mobilitat en temps medievals també ha deixat petjada i el senyal més evident són 
els nombrosos ponts romànics que trobem arreu del territori. A les Valls de Cardós una 
ruta de senderisme familiar passa per tres ponts medievals (els de Cassibrós, Lladrós 
i el de Borito a Lladorre) sobre la Noguera de Cardós entre les localitats de Ribera de 
Cardós i Lladorre. A més, també hi trobem l’emblemàtic pont vell de Tavascan que cre-
ua el riu de Tavascan unint els dos nuclis de la vila.

BÚNQUERS DE LA GUERRA CIVIL A RIBERA DE CARDÓS
L’any 1939, quan encara no havia acabat la Guerra Civil, Franco ordenà fortificar els Pi-
rineus i planificà la construcció de més de 10.000 búnquers. Les justificacions d’aques-
tes costoses construccions foren diverses: el 1939, per prevenir un retorn dels republi-
cans; durant la Segona Guerra Mundial, per aturar un possible atac alemany o aliat o, 
fins i tot, les activitats del maquis.

Als voltants de Ribera de Cardós es poden visitar diverses construccions d’aquesta lí-
nia fortificada. Mitjançant un recorregut senyalitzat que parteix del poble s’ha dissenyat 
un itinerari a peu que permet fer una visita als búnquers propers al poble i gaudir d’un 
indret amb un gran valor paisatgístic.



El mirador de la Pica d’Estats, a la 
Vall Ferrera, permet contemplar el 
sostre de Catalunya.

5. Vall Ferrera
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5. Vall Ferrera

Es tracta de la vall més oriental i pertany a un sol municipi, el d’Alins, amb uns 300 habi-
tants i que comprèn diferents entitats municipals descentralitzades com Ainet, Araós, o 
antics pobles ara despoblats i convertits en bordes com Buiro i Virós.

La natura representa l’atractiu principal, però el principal element diferenciador de la 
vall és la indústria del ferro, que aprofitava les vetes d’aquest mineral present al territori.

Entre els principals elements d’interès turístic hi ha els paisatges i fauna del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, el patrimoni de l’aprofitament del ferro, l’art romànic o les falles. Però també 
hi trobem bolets, pesca esportiva de truita autòctona, curses de muntanya i esquí de fons.

El màxim exponent és la Pica d’Estats, que amb els seus 3.143 m esdevé el sostre de 
Catalunya. La tradició muntanyenca ha generat infinitat de rutes i senders a paratges de 
gran bellesa com el Pla de Boet, l’estany d’Aixeus, el Bosc de Virós o la Vall de Tor. A més 
de la Pica d’Estats, altres cims que superen la cota emblemàtica dels tres mil metres són 
el Verdaguer (3.131 m) o el Sotllo (3.072 m).

Els boscos també ocupen grans extensions i tenen un notable interès. Destaquen el 
bosc d’Alins, el de Norís-Tor i el de Virós, aquest darrer amb més de 1.000 hectàrees 
d’avets, faigs i pins que integren una important biodiversitat però també un veritable 
tresor patrimonial relacionat amb el ferro.

Durant quasi 2.000 anys l’extracció del ferro va suposar un mitjà de vida per als habitants 
de la Vall Ferrera, marcant profundament la seva història. Generacions de famílies fer-
reres, algunes avui encara actives, són les responsables que trobem treballs de ferro de 
primera qualitat a les cases de la vall en forma d’eines pel camp, ferradures de cavalls, 
reixes o panys.  

El projecte Boscos de Ferro neix l’any 2010 impulsat pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb 
l’objectiu principal d’atraure un turisme cultural i de qualitat a la Vall. Aquesta iniciativa 
posa en valor el patrimoni natural i cultural vinculat a la tradició siderúrgica. Una de les 
actuacions més importants del projecte és la Fira del Ferro Pirinenc, que se celebra el 
primer cap de setmana de juliol.
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Els pobles rústics de la vall són curulls en llegendes, art romànic, tradicions i costums 
vinculats sovint a la ramaderia i el ferro. El romànic és modest i fins i tot primitiu, però 
amb molt encant i situat en racons de postal. 

Un darrer element cultural de gran interès són les falles de Sant Joan al municipi d’Alins, 
que es cremen cada 23 de juny.

ESPAIS  
VISITABLES

MIRADORS
• Mirador de la Pica d’Estats (Àreu)
• Mirador i àrea de Cassos (Alins)
• Mirador i àrea del Roser (Tírvia)
• Mirador de Boet (Àreu)
• Mirador de Torredo (Bosc de Virós)
• Mirador de les Fargues (Bosc de Virós)
• Torre de les Bruixes (Alins)

ROMÀNIC
Santa Maria de la Torre d’Àreu. Destaca per la gran portalada i el fet que estigui da-
vant d’una antiga farga, de la qual en queden algunes restes.

Sant Feliu de la Força d’Àreu. Els seus encants són el mirador on està situada i el 
paviment de còdols.

Sant Serni a Noris. Molt humil, amb una sola planta d’absis semicircular, crida l’atenció 
per la nova escultura de forja de la plaça que representa un arbre.

Conjunt de Tor. El poble ramader de Tor, el segon més alt de Catalunya, manté el 
seu  aspecte ancestral i compta amb tres construccions: l’església de Sant Pere de Tor 
situada al centre del poble, l’església de Sant Pere del Roc situada al capdamunt del 
penyal sobre el poble, i l’ermita romànica de Sant Ambrós, a 1.975 m d’altitud essent la 
més alta de Catalunya. 

Ruïnes de la Força (Fortalesa) d’Àreu. El terme força, conservat sobretot en terres 
pirinenques, es donava a les poblacions o castells emmurallats. En aquest cas, aques-
ta força és un veïnat del poble d'Àreu que forma un nucli amb personalitat pròpia. Té 
l'antiga església de Sant Feliu de la Força d'Àreu. 

ECOMUSEU DEL FERRO CASA SINTET
Situat al poble d’Alins, podrem passejar per la història de la fabricació i ús del ferro des 
de l’època de les fargues fins a l’actualitat.

Ecomuseu del Ferro Casa Sintet
C/ Únic, S/N · Alins
Telf. 973 62 43 64
www.casasintet.cat
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SERRADORA I MOLÍ FARINER D’ÀREU
El conjunt està format per dos edificis gairebé adossats. Al primer hi ha la serradora que 
es mou mitjançant una roda hidràulica vertical a l’exterior. Construïda amb fusta a inicis 
del segle xx, és una de les dues úniques serradores hidràuliques que es conserven ín-
tegres a Catalunya i l’única en disposició de funcionar.

Al segon edifici hi ha el molí fariner. També es mou mitjançant una roda hidràulica que 
es pot veure a la part inferior de l’edifici sota un carcabà. Cap al 1920, en aquest edifici 
s’hi va instal·lar una turbina hidràulica per produir electricitat. Aquest molí de finals del 
segle xviii va proveir de farina els veïns fins a la dècada dels seixanta. Actualment està 
restaurat amb els elements originals i també es pot veure funcionar.

Serradora i molí fariner d’Àreu
La Força d’Àreu S/N · 25575, Àreu, Alins
Telf. 973 62 44 17
http://sistema.mnactec.cat/museus/serradora-dareu



El llac de la Torrassa, a les Valls 
d’Àneu, és un paratge idoni per 
fer-hi activitats nàutiques.

6. Pels camins, la neu i 
l’aigua de les valls 
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6. Pels camins, la neu i l’aigua de les valls

Les Valls d’Àneu, de Cardós i Vall Ferrera compten amb una densa trama de camins 
que, des de temps antics, han comunicat pobles i valls. Actualment la mobilitat a peu 
ha perdut importància, però aquesta xarxa de camins es manté per a activitats com el 
senderisme, la BTT o les excursions a cavall.

XARXES DE CAMINS  
DELS ESPAIS PROTEGITS

El Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
disposen d’una extensa xarxa de senders per on es pot caminar lliurement. De fet, prac-
ticar el senderisme i les travesses d’alta muntanya són dues de les millors maneres per 
conèixer aquests paratges naturals. 

Durant una bona part de l’any, de finals de novembre fins a principis de maig, gran part 
dels camins estan coberts de neu i per recorre’ls cal equipament hivernal (raquetes o 
esquís de muntanya) i un cert coneixement de la neu i el risc d’allaus.

Els dos espais protegits ofereixen itineraris per a tots els gustos: alguns es poden fer en 
mitja hora i en d’altres cal destinar-hi uns quants dies i són aptes només per a persones 
acostumades a caminar per la muntanya. 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu proposa itineraris a través dels mapes-guia sectorials de 
cadascuna de les valls. També s’han creat itineraris per conèixer valors concrets com els 
itineraris per l’observació de la fauna salvatge o els itineraris geològics. El Parc Nacional 
d’Aigüestortes també edita diferents fulletons d’itineraris de les diverses valls que con-
formen aquest territori. 

ITINERARIS DE  
LLARG RECORREGUT

Les valls més elevades del Pirineu català ofereixen també propostes de senderisme i 
BTT de llarga durada que combinen l’alta muntanya amb les valls.

GR-11 o Sender de Gran Recorregut del Pirineu. Recorre els Pirineus de la Mediter-
rània fins al Cantàbric pel seu vessant sud. Transcorre per les Valls de Cardós, d’Àneu i 
Vall Ferrera entre el port de Baiau i el port de Ratera durant 82 km i més de 5.000 metres 
de desnivell positiu acumulat.

Alta Ruta Pirinenca (HRP). Segueix un traçat paral·lel al GR-11 però més proper a la 
divisòria pirinenca. Ruta poc senyalitzada recomanable només per a muntanyencs ex-
perimentats.

La Porta del Cel www.laportadelcel.com. Travessa circular que connecta refugis situ-
ats entre les Valls de Cardós, la vall francesa d’Auzat-Vicdessos i la Vall Ferrera, en 65 km 
i 11.000 metres de desnivell positiu acumulat.

Les Tres Nacions. Travessa circular de 29 km i 2.575 metres de desnivell positiu acu-
mulat entre el Parc Natural de l’Alt Pirineu (Catalunya), el Parc Natural Regional des Py-
rénées Ariégeoises (França) i el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa 
(Andorra).

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/visiteu-nos/guia-visita/planol/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/visiteu-nos/equipaments-itineraris/itineraris/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes/visiteu-nos/guia-visita/propostes-itineraris-dies/
http://www.laportadelcel.com
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Camins Vius www.caminsvius.com. Ruta que dona la volta al Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici passant per les poblacions i recuperant antics camins. Es 
proposen dues variants de la ruta, una per fer en 5 dies de 94 km i 9.068 metres de des-
nivell positiu acumulat, i una altra per fer en 7 dies, de 122 km i amb el mateix desnivell. 

Carros de Foc www.carrosdefoc.com. Recorregut circular de 55 km i 9.200 metres de 
desnivell positiu acumulat connectant els refugis guardats del Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici. Encara que la versió competitiva es pot completar en 
menys de 24 hores, es recomana destinar-hi un mínim de quatre dies.

Ramat de Camins www.ramatdecamins.cat. Proposta que ressegueix l’itinerari que 
van fer pel Pirineu els escriptors Camilo José Cela i Josep Maria Espinàs l’any 1957. En 
el seu tram central passa per diversos pobles de les Valls Ferrera, de Cardós i d’Àneu. 

Rutes “Perseguits i Salvats” www.perseguitsisalvats.cat. El coll de la Pala Clavera (a 
l’Alt Àneu) i els ports de Tavascan i de Guiló (a Lladorre) van ser itineraris transfronte-
rers d’alta muntanya que van utilitzar tant els republicans espanyols (per escapar de la 
repressió franquista) com els represaliats de la 2a Guerra Mundial (per fugir de l’horror 
nazi). La travessa “Muntanyes de Llibertat”, de 4 etapes i 4.650 m de desnivell, resse-
gueix aquests camins unint Tavascan amb localitats de l’Arièja.

ITINERARIS  
EN BTT

L'orografia accidentada i el gran nombre de pistes forestals d’aquest territori el conver-
teixen en un escenari ideal per practicar la bicicleta tot terreny.

A les Valls d’Àneu, les rutes en BTT es troben agrupades en el Centre BTT de les Valls 
d’Àneu, que ofereix propostes per a tots els públics amb durades des de 30 minuts fins 
a 5 hores i nivells de dificultat diversos. 

A les Valls de Cardós i Vall Ferrera, en canvi, les rutes de BTT són en general propostes 
més exigents. Trobem diverses rutes amb dificultats elevades i durades entre 1 i 4 ho-
res, moltes d’elles amb desnivells acumulats superiors als 1.000 metres. 

Pedals de Foc. www.pedalsdefoc.com. És una ruta de 215 km i 5.700 metres de desni-
vell positiu acumulat que recorre l’entorn del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. S’ha convertit en un clàssic per als amants d’aquest esport.

http://www.carrosdefoc.com
http://www.ramatdecamins.cat
http://www.perseguitsisalvats.cat
http://www.vallsdaneu.org/info/16/centre-btt-valls-daneu/
http://www.vallsdaneu.org/info/16/centre-btt-valls-daneu/
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/alt_pirineu/visitans/guia_de_visita/que_shi_pot_fer/esports_de_natura/mapa-rutes-btt_PNAPI_15-11-2017.pdf
http://www.pedalsdefoc.com
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AMB ESQUÍS I RAQUETES,  
VIU LA NEU

A més de poder recórrer les valls amb esquís de muntanya o raquetes de neu, les tres 
vall disposen d’estacions d’esquí alpí o nòrdic per viure la muntanya d’una altra manera.  

A les Valls d’Àneu es pot practicar esquí alpí a les estacions d’Espot i de Baqueira/Beret, 
la segona més extensa d’Espanya, així com esquí de muntanya i raquetes. A les Valls de 
Cardós es pot practicar esquí nòrdic i alpí en una mateixa estació, la de Tavascan. A la 
Vall Ferrera l’esquí nòrdic es practica a l’estació de Virós-Vallferrera.

DES DE L’AIGUA,  
VIU EL RIU

Els rius tenen una presència constant a totes les valls i practicar-hi esports també és 
una bona manera de conèixer el territori. El descens de barrancs o el ràfting són algu-
nes de les propostes que generen més adrenalina. El riu Noguera Pallaresa i diversos 
barrancs pallaresos són escenaris idonis. 

Per als que busquen activitats més reposades, la pesca, el caiac o el piragüisme també 
ens brindaran grans moments. El centre d’activitats del llac de la Torrassa, a les Valls 
d’Àneu, és un paratge meravellós per a aquestes propostes més calmades.

https://www.espotesqui.cat/hivern/
https://www.baqueira.es/
https://www.tavascan.net/
http://vallferreratourist.com/estacio-de-muntanya/


Dos infants rebent informació al 
bosc de Cireres (Valls d'Àneu).

7. Punts d’informació
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Oficina Comarcal de 
Turisme de Sort
Camí de la Cabanera, s/n
25560 Sort
973 62 10 02
turisme.pallarssobira.cat

Oficina de Turisme 
d’Esterri d’Àneu
Carrer Major, 40 bis
25580 Esterri d'Àneu
973 62 63 45 
www.vallsdaneu.org

Oficina de Turisme de 
Vall de Cardós
Camí de la Reguera, s/n
25570 Ribera de Cardós
973 62 31 22
www.vallcardos.cat

Oficina de Turisme de 
Tavascan
Carretera de Tavascan, s/n
25577 Tavascan
973 62 30 79 
www.tavascan.net

Consorci Turisme  
Valls d’Àneu 
Carrer Major, 6 
25580 Esterri d'Àneu
973 62 65 68
www.vallsdaneu.org

Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici 
(seu a Espot)
C/ Sant Maurici, 5 
25597 Espot 
973 62 40 36 
parcsnaturals.gencat.cat/
aiguestortes

Parc Natural de  
l’Alt Pirineu 
(seu a Llavorsí)
Carrer de la Riba, 1
25595 Llavorsí
973 62 23 35
parcsnaturals.gencat.cat/
altpirineu

Parc Natural de 
l’Alt Pirineu - Punts 
d’Informació temporals

ÀREU
Aparcament d'Àreu, s/n
25575 Àreu

TAVASCAN
Oficina de Turisme de 
Tavascan
Pont de Tavascan, s/n 
25577 Tavascan
973 62 30 79

http://turisme.pallarssobira.cat
http://www.vallsdaneu.org
http://www.vallcardos.cat
http://www.tavascan.net
http://www.vallsdaneu.org
http://parcsnaturals.gencat.cat/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/altpirineu
http://parcsnaturals.gencat.cat/altpirineu
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7. Punts d’informació

VALLS D’ÀNEU
VALLS DE CARDÓS
VALL FERRERA

Entitat promotora
Consorci Turisme Valls d'Àneu
Telf. 973 62 65 68 | consorci.aneu@gmail.com | www.vallsdaneu.org

Redacció i coordinació
DCB Turisme i Desenvolupament Local

Supervisió i col·laboració
Quim Portet  |  AODL Comunitat de Municipis Cardosencs
Moisès Villanueva  |  Parc Natural de l’Alt Pirineu
Noemí Ruich  |  Consorci Turisme Valls d'Àneu

Edició i revisió de text
Xavier Basora  |  Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social

Disseny i maquetació
Mireia Luna  |  NATURAL

Fotografies
Òscar Rodbag - Arxiu del Parc Natural de l’Alt Pirineu (pàgs. 01, 06, 
08, 09, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29)
Consorci Turisme Valls d'Àneu (pàgs. 01 i 24)

Mapes
Turisme del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida

DESTINACIÓ D’ECOTURISME 
I TURISME DE NATURA

Aquesta acció ha estat finançada pel Projecte PirosLIFE Catalunya en el marc del Programa LIFE, l'instrument financer de la Unió Europea per al Medi Ambient.




