ACTIVITAT: EXCURSIONS AMB MOTO
DESCRIPCIÓ: RUTA PER LES VALLS D’ÀNEU 1
DURADA: tot el dia

PUNTS D’INTERÉS CULTURAL / NATURAL
València d’Àneu:
Conjunt arqueològic de València d’Àneu: es tracta d’un jaciment arqueològic
de més de 2ha de terreny, que agrupa les ruïnes del castell i de l’antiga vila
medieval de València. Església romànica de Sant Andreu: construcció
romànica, modificada posteriorment. El campanar és del segle XVIII té la
coberta piramidal. Encara s’hi conserva la pica baptismal romànica. Capella
de Sant Cosme, sense culte.
Son:
Sant Pere de l’Abadia: església romànica, d’una nau amb absis. Inicialment
podria haver estat una residència d’hospitalers. Conjunt monumental de
Son: constitueix una de les construccions més emblemàtiques del romànic
aneuenc: Església de Sant Just i Sant Pastor i Comunidor-Torre del Rellotge:
on hi trobem un retaule gòtic del segle XV, format per 23 peces que
representen diferents escenes; les pintures murals situades a l’arc triomfal i
a la volta del presbiteri, són datades entre el segle XVI i el XVII. També hi
trobem la pica beneitera, baptismal i d’olis.
Espot:
A Espot es pot visitar el seu pont medieval, situat a la part alta del poble.
Aquest pont d’arc de mig punt i un sol ull, és anomenat popularment el pont
de la Capella. Pujant per la carretera que porta cap a les pistes d’esquí
d’Espot-esquí, es troba la torre d’Espot. Aquesta torre, anomenada
popularment la Torre dels Moros, és de planta circular i té una alçada de
13,5m. Santa Llogaia és l’església parroquial. Té una sola nau amb
campanar de torre quadrada i una porta d’estil barroc.
Finalment es recomana la visita a la Casa del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de St. Maurici, situada a l’entrada del poble.
Escaló:
Vila closa d’Escaló i Sant Pere de Burgal, que es troba situat a l’altre costat
del riu.
Esterri d’Àneu:
La Noguera Pallaresa divideix el poble en dues meitats, unides per un pont
que en el seu origen era de tradició romànica i que ha estat refet diverses
vegades. Aquest pont té una arcada central força gran, de mig punt, i una
altra força més rebaixada. Hi trobem l’església parroquial de St. Vicenç, del
segle XVIII, amb esvelt campanar. Hi trobem l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, a on es veu una mostra de les tradicions.

RESTAURANTS
REST. LES ARES (Sorpe): 973 29 83 09
REST. JUQUIM (Espot): 973 62 40 09
HOTEL REST. CASTELLARNAU (Escaló): 973 62 20 63
HOTEL REST. ELS PUIS (Esterri): 973 62 63 62
REST. L’ESQUELLA (Esterri): 973 62 65 94

QUÈ COMPRAR?
Objectes d’artesania (Ecomuseu –Casa Gassia – Esterri d’Àneu)
Productes gastronòmics artesans: xolís, secallona, melmelada,
mel...
Ratafia

ACTIVITAT: EXCURSIONS AMB MOTO
DESCRIPCIÓ: RUTA PER LES VALLS D’ÀNEU 2
DURADA: tot el dia

PUNTS D’INTERÉS CULTURAL / NATURAL
VALL DE LA BONAIGUA:
o Sorpe:
Església de Sant Pere: església parroquial de tres naus i tres absis.
Molt modificada al 1726. Només en queda l’absis i el robust campanar
rectangular que tenia la porta d’entrada elevada. Té l’altar principal
on presideix una talla romànica de Sant Pere, col·locat en una de les
fornícules del magnífic retaule renaixentista del mateix nom.
o Port la Bonaigua
o Bosc del Gerdar i Mata de València
Esterri d’Àneu:
La Noguera Pallaresa divideix el poble en dues meitats, unides per un pont
que en el seu origen era de tradició romànica i que ha estat refet diverses
vegades. Aquest pont té una arcada central força gran, de mig punt, i una
altra força més rebaixada. Hi trobem l’església parroquial de St. Vicenç, del
segle XVIII, amb esvelt campanar. Hi trobem l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, a on es veu una mostra de les tradicions.
VALL DE CERBI:
o Unarre, Gavàs, Escalarre.
Unarre: conjunt monumental de Sant Julià d’Unarre: a l’interior de
l’esglési un retaule barroc i al costat la Torre del Comunidor.
Cerbi: església parroquial de St. Serni: retaule barroc, cal destacar
l’ermita de Sant Beado.
A Gavàs cal visitar la formatgeria i l’exposició de pintura de la Rosa.
A Escalarre, poc abans d’arribar-hi hi trobem l’església de Santa
Maria d’Àneu.
VALL D’ISIL:
o Isavarre:
Església romànica de Sant Llorenç: temple romànic. A l’interior hi
trobem un interessant paviment de còdols, una pica beneitera i una
pica baptismal.
o

Àrreu:
Església Parroquial de Sant Serni, romànica.
Ermita de la Mare de Déu de les Neus: situada a 50 minuts de Borén,
és de construcció romànica. El conjunt és d’arquitectura rural del
segle XII. La talla romànica de la Mare de Déu de les Neus (a Borén),
és del segle XIII, i està restaurada els anys 1991-1992.

o

Borén:
Església de Sant Martí: romànica d’origen, conserva la portalada amb
arquivoltes i l’espadanya original. Modificada al s. XVIII amb el
campanar de torre quadrada i vuitavat en el cos superior i coberta
piramidal. Pont romànic al camí d’Àrreu: d’un sol ull.

o

Isil:
Església de Sant Joan. Construcció inicialment romànica. Construïda
al segle XII, segurament sobre un antic monestir benedictí, està
declarada com Bé d’Interès Cultural i Nacional.
Església parroquial de la Immaculada. Situada a l’illa que formen els
braços de la Noguera Pallaresa al seu pas pel poble, barroca de l’any
1771. L’interior conté, entre altres elements, la pica baptismal
romànica.

o

Alós:
Església de Sant Lliser: Romànica d’origen, modificada posteriorment
(s.XVIII), destaquen dues piques d’olis compartimentades. Al sòl de
l’església es guarda la pica baptismal romànica amb decoració
geomètrica. Necròpolis: dels segles XII-XIII. Actualment, la tomba
descoberta a l’inici i excavada a la roca, és l’única que es pot visitar.
Pont romànic. Es troba situat vora la carretera. D’un sol ull.

RESTAURANTS
REST. CASA PASTORA (Isil): 973 62 64 06
REST. LES ARES (Sorpe): 973 29 83 09
HOTEL REST. ELS PUIS (Esterri): 973 62 63 62
REST. L’ESQUELLA (Esterri): 973 62 65 94

QUÈ COMPRAR?
Objectes d’artesania (Ecomuseu –Casa Gassia – Esterri d’Àneu)
A GAVÀS: formatges
Ratafia
Productes gastronòmics artesans: xolís, secallona, melmelades,
mel...

