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Parc Natural de l’Alt Pirineu 
Descoberta de les valls del Pallars Sobirà 

 · Àneu, Cardós i Farrera · 
 

Dimarts 6, dimecres 7, dijous 8 i divendres 9 de juliol del 2021 
 

 DIMARTS   ·  6  ·  VALL d’ÀNEU 
 
o Sortida: a les vuit (8.00 h) C/ Provença, 273 (entre Pau Claris 

i Pg. de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera ), parada 
oficial d’autocars al centre de BCN.  

o Esmorzar:   a càrrec de cadascú, en una àrea de servei. 
o Dinar:          al restaurant de l’Hotel Castellarnau d’ESCALÓ. 
o Tarda:          anada fins al poble d’ESTERRI d’ÀNEU, situat 

al centre de la vall d’Àneu, del qual n’és la capital. on 
donarem un tomb pel seu nucli medieval i, seguidament, ens 
aproparem fins al terme del poble d’ESCALARRE, on  farem 
la visita guiada a l’església de Santa Maria d’Àneu, una de les 
joies del romànic de la vall. 
 

o Allotjament:  HOTEL CASTELLARNAU  3* 
                            25516  ESCALÓ (Pallars Sobirà) 

                   Tel. 973 622 063   www.hotelcastellarnau.com 
 

 DIMECRES   ·  7  · VALL de CARDÓS  
 
o Matí:  sortida amb destinació al poble de TAVASCAN, 

situat a la capçalera de la vall de Cardós, on conflueixen els 
rius Tavascan i Ladorre. Un cop allí, visitarem el Centre 
d’Interpretació de l’Aigua de TAVASCAN, on s’explica el 
funcionament de la central Hidroelèctrica, una impressionant 
obra d’enginyeria que té la singularitat de ser reversible i 



   

POL VIATGES,S.L gc md286 
Sant Elies, 11-19 despatx 92 

08006 Barcelona 
Tel.:0034 93 241 41 42 
Fax.:0034 93 414 16 35 

info@polviatges.com 
www.polviatges.com 

d’haver estat la primera, d’aquetes característiques, que es va 
posar en marxa a l’Estat espanyol. També s’exposa el 
coneixement de la biodiversitat de flora i fauna del medi fluvial 
i finalitzarem la visita amb la projecció de l’audiovisual: 
“TAVASCAN, territori, aigua i energia”. 

o Dinar:         al restaurant de l’Hotel Llacs de Cardós de 
TAVASCAN. 

o Tarda:   visita al MUSEU de les PAPALLONES, ubicat 
al poble de  RIBERA de CARDÓS, on podrem gaudir d’un 
mostrari de totes les espècies de papallones catalanes i on 
s’explica el coneixement de les seves relacions amb el medi i 
els processos en què intervenen com a insectes que són. 
També conté un important fons científic, amb més de 25.000 
exemplars, entre els quals una papallona única al món i és una 
seu des d’on s’ofereixen diferents activitats de divulgació. 
Seguidament, farem una breu visita a l’església parroquial de 
Santa Maria, situada al bell mig de nucli de RIBERA de 
CARDÓS, un gran exemplar del romànic català, amb un 
campanar de quatre pisos coronat amb merlets.  

 
 DIJOUS    ·   8   ·  VALL FERRERA  

 
o Matí:         visita a l’ECOMUSEU del FERRO CASA 

SINTET, ubicat al poble d’ALINS, un indret privilegiat situat 
a la vall Ferrera, envoltat d’avets, faigs i pins que integren 
una important biodiversitat, però també un veritable tresor 
patrimonial relacionat amb el ferro. Allí farem una passejada 
per la història de la fabricació i ús del ferro, des de l’època de 
les fargues fins a l’actualitat.  
Tot seguit, continuarem la nostra ruta fins arribar al fons 
d´aquesta majestuosa vall Ferrera, on es troba el petit poble 
d’ÀREU, situat a la falda del cim Monteixo i a l’inici de la ruta 
per accedir a la Pica d’Estats, el cim més emblemàtic de 
Catalunya. 

o Dinar:   al restaurant de l’Hotel Vall Ferrera d’ÀREU. 
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o Tarda:   visita al MUSEU de la FUSTA que forma part 
de la xarxa del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC). Un edifici de pedra de dues plantes i 
de dimensions reduïdes, on en un cantó s’hi troba la serradora i 
a l’altre el molí fariner, i al mig la roda de pales que produeix 
l'energia hidràulica necessària per a fer funcionar la serradora.  

El molí es mou per mitjà d'una roda horitzontal                    
Aquesta és l’única serradora en funcionament regular 
que queda actualment a Catalunya. 

 
 DIVENDRES   ·  9  · ALT ÀNEU  

 
o Matí:           visita al PUNT d’INTERPRETACIÓ del 

ROMÀNIC i del MÓN RURAL al PALLARS SOBIRÀ, situat  
a l’antic edifici de les escoles de l’encantadora població de 
SON de l’Alt Àneu i en acabat farem un recorregut pel seu 
nucli vell i visitarem la majestuosa església romànica de Sant 
Just i Sant Pastor que forma part de tot un conjunt 
monumental. 

o Dinar:        al restaurant de l’Hotel Castellarnau d’ESCALÓ. 
o Després de dinar:  retorn a  BARCELONA. 
_____________________________________________________  
 

 Preu hab. doble:  535  €   -   Supl. hab. indv. 72  € 
Per a inscripcions, truqueu al tel. 93 241 41 42  

de dilluns a divendres 
de 10.00 a 14.00 h o bé al  616 958 009 (Pere Costa) 

Per tal de fer efectiva la reserva,  cal trucar prèviament per 
telèfon i tot seguit fer l’ingrés nominal, abans del DIMARTS 

dia 22 de juny, al número compte següent: 
 
 CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
_____________________________________________________ 
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o El preu inclou:  
Transport amb autocar Cia. Plenacosta.  
Entrades als diferents museus, centres d’interpretació i monuments 
diversos que consten en el recorregut.  
½ pensió Hotel CASTELLARNAU  3* d’ESCALÓ + 2 dinars (dt./dv.).  
Dinars en ruta del dimecres i dijous. 
Personatge acompanyant de Pol Viatges 
Assegurança d’assistència en viatge i d’anul·lació.   
o El preu no inclou: qualsevol cosa no especificada. 
____________________________________________________________ 
Nota: La sortida no es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 
 


