LES VALLS D’ÀNEU, LES VALLS
DE CARDÓS I LA VALL FERRERA
Aquestes valls, situades al nord-oest de Catalunya, dins la comarca del Pallars Sobirà, gaudeixen d’un caràcter propi i comparteixen les aigües salvatges dels seus rius.
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’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
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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.

Espais
visitables

Experiències
turístiques

VALLS D’ÀNEU, CARDÓS I FERRERA

EL PIRINEU EN ESTAT PUR
UNA NATURA SALVATGE I EXUBERANT

• Dos espais naturals protegits de primer nivell: el Parc Nacional
•
•
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•

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i el Parc Natural de l’Alt Pirineu
La Pica d’Estats, el cim més alt de Catalunya amb 3.143 metres
La Noguera Pallaresa, un riu d’aigües braves, i diversos barrancs
Un paisatge que fa girs de 360 graus en cada estació
Estanys d’origen glacial, inclòs el de Certascan, el més gran dels Pirineus
Espècies emblemàtiques de fauna salvatge: os bru, cérvol, isard, gall fer,
perdiu banca, trencalòs, mussol pirinenc, sargantana pallaresa, etc.
Boscos de pins i avets que semblen catedrals (Mata de València)

Pirineu en estat pur per gaudir de la natura i la cultura

UN DOSSIER INSPIRADOR
El dossier professional us ajudarà a endinsar-vos per aquestes tres valls dels
Pirineus catalans, amb informació sobre:

• Les característiques principals del territori
• Els trets generals de cada vall i el patrimoni que hi trobem
• Els principals espais visitables, idonis per descobrir
la natura, les tradicions i la gent que viu en aquests
paratges de muntanya

DESCARREGA
EL DOSSIER!

Incorpora també propostes d’estades i experiències turístiques que us
permetran gaudir del ric patrimoni natural i cultural d’aquestes valls:

• Observació de fauna i flora
• Activitats a peu o amb raquetes
• En bicicleta
• Activitats per a grups de joves i escoles
• Història, cultura i artesania
• Gastronomia i visites a productors
• Altres activitats com astronomia, esquí de muntanya, pesca, etc.

UNA HISTÒRIA I UNA CULTURA MIL·LENÀRIES

• Ric llegat del romànic català: esglésies, ponts medievals, etc.
• Restes de torres i castells de defensa
• Mostres vives d’antics oficis: serradores, fargues, molins fariners, etc.
• Gastronomia i artesania: formatges, mel, roba amb llana autòctona, etc.
• Complexos hidroelèctrics sorprenents que aprofiten la força de l’aigua
• Restes històriques la Guerra Civil espanyola (búnquers)
• Falles dels Pirineus, Patrimoni Immaterial de la Humanitat (UNESCO)
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