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HOTE L LA MORERA  

València d’Àneu, Son i Sorpe, tres tresors amagats 

CAMÍ DEL CALVARI 

Descripció: 

 

Descobreix els antics camins que unien les poblacions i 

per on han caminat tantes persones i històries diferents. 

Aquesta bonica passejada et permetrà conèixer Valènci 

d’Àneu, Son i Sorpe.  



MAPA DE L’EXCURSIÓ 

  

AMB NENS...  

L’EXCURSIÓ 

És una exursió molt fácil i apte per a tothom,, tot i que si voleu la podeu escurçar 

abans d’arribar a Sorpe tal i com sindica en el llibre de ruta. 

 

ACTIVITATS 

Al llarg de l’excursió es poden dur a terme diferents activitats per tal d’aconseguir que 

el nen estigui distret i gaudeixi al màxim de l’experiència. 

Algunes de les nostres propostes són: 

 

 

 - Identificar la fauna i la flora que trobem al llarg del recorregut. 

  

 

HISTÒRIA 

 



 

FAUNA I  FLORA 

ORTIGA (Urtica dioica) 
L’ortiga és una planta amb un elevat nombre d’atribucions  

medicinals, tot i que la majoria de vegades s’usa per combatre  

 dolors, inflamacions i alteracions en el sistema circulatori. 

La part aèria és consumida a manera de verdura, en forma de 

truites o en les sopes de pa. 

Recurs alimentari molt important en temps passat, actualment 

en franca decadència. 

RAÏM DE PASTOR (Sedum sediforme ) 

Planta adaptada a la sequera gràcies a la capacitat d’e-

mmagatzemar aigua a les seves fulles. Pot arribar als 30cm d’a-

lçada i la podem trobar en molts llocs (zones pedregoses, sostres 

de cases, enmig el bosc…). 

AVET BLANC (Abies alba) 
 

Pot arribar als 60 metres d'alçària. Les branques  

són perpendiculars al tronc. Les fulles linears amb 

dues ratlles blanquinoses pel revers . 

Les pinyes són dretes i es desfan quan són madures.  

(Corylus avellana ) AVELLANER  
Com a arbre silvestre forma les avellanoses d'alta muntanya 

i a menor altitud es troba en torrenteres. Les avellanes 

silvestres també són comestibles però aquests arbres són 

poc productius i amb el fenomen acusat de la contranyada.  

 comunitària de cadascun dels seus membres.  

GINEBRÓ (Juniperus communis) 

 De vegades es fa servir com a planta ornamental. A 

Escandinàvia utilitzen la seva fusta per emmagatzemar 

productes làctics com mantega o formatge. 

Els gàlbuls són molt astringents si es mengen crus però 

assecats serveixen per a fer salses en plats de carn. 

La ginebra i la beguda típica d'Eslovàquia anomenada Borovička es fan amb els 

gàlbuls del ginebre comú. També a Finlàndia elaboren una cervesa , la sahti, 

aromatitzada amb els fruits del ginebre. 

També s'utilitzen els gàlbuls per adobar carns 

FITXA TÈCNICA 

 

DIFICULTAT:  fácil  

LONGITUD:  10,34 km  

ÈPOCA RECOMENADA:  Tot l’any 

PERFIL GRÀFIC: 

MATERIAL NECESSARI: 

Calçat i roba còmode, impermeable, aigua, menjar (fruita,  

barretes energètiques...), mapa de la zona, brúixola i farmaciola. 

QUÈ CAL SABER: 

En tot l’itinerari no trobarem cap punt d’aigua fora del poble. A 

l’estiu i en dies calorosos portar protecció solar i aigua  

abundant. 

TEMPS:  2h 30’ 

DESNIVELL:  490 m 



 

Camí del Calvari 

LLIBRE DE RUTA 

Sortim de l’hotel i ens endinsem al poble per la  

carretera. 

Temps parcial 0’ Temps total 0’ 

Agafem el carrer que hi ha just darrera de la parada 

de l’autobus. 

Temps parcial 2’ Temps total 2’ 

Seguim recte i passem per sota una portalada 

Temps parcial 2’ Temps total 4’ 

Arribem a la plaça de les bitlles i seguim recte com 

indiquen els senyals verticals 

Temps parcial 1’ Temps total 5’ 

Sortim del poble i seguim recte per el camí antic de 

Son. 

Temps parcial 1’ Temps total 6’ 

En aquesta cruilla agafem el camí de la dreta i co-

mencem a pujar per arribar a Son. 

Temps parcial 6’ Temps total 12’ 

Per la nostra dreta sen’s incorpora un petit sender. 

Seguim recte. 

Temps parcial 8’ Temps total 20’ 

Arribem al poble de Son. Pigem en direcció a 

l’església. 

Temps parcial 20’ Temps total 40’ 

FAUNA I  FLORA 

 

PORC SENGLAR (Sus Scrofa) 

El senglar és un mamífer de mida mitjana amb un cap allargat i 

gros i d'ulls molt petits. El coll és ample i les potes molt curtes, 

això accentua la forma arrodonida de l'animal.  

El senglar compensa la seva poca visió amb un important desen-

volupament de l'olfacte, que li permet detectar aliment, com ara 

tòfones o vegetals i animals sota terra, o fins i tot enemics a més 

de 100 metres de distància.  

(Apodemus sylvaticus) RATOLÍ BOSCÀ  

 
Fa el doble de llarg que un ratolí casolà, té el pèl de color 

avellana, la cua llarga i la panxa blanca.  Són els micromamífers 

més abundants a moltes zones amb un mínim de cobertura 

vegetal i viu a tota mena d’hàbitats, des d’arran de mar fins als 

Prats de l’alta muntanya, però si pot, tria vores de bosc amb 

sotabosc espès. Són opurtunistes que s’atipen de qualsevol 

cosa comestible, bàsicament d’origen vegetal. Els agraden especialmente els aglans, i per 

això abunden a les rouredes i alzinars, però també roseguen castanyes, fruites i tota 

mena de llaors del bosc.. 

ESQUIROL VERMELL  (Sciurus vulgaris) 

És un animal de petites dimensions, d’uns 38-45 cm de longitud 

incloent la cua (20 - 30cm del cos i 14 - 25 cm de la cua). 

És un rossegador de costums arboícoles i acostumen a viure en 

boscos aducifolis o de coníferes. 

A l'antiguitat europea, en canvi, eren un animal fugisser que es 

veia com a encarnació del dimoni(augmentat pel color roig del 

seu pèl) o associat a l'antic déu Loki. En la societat industrial un 

esquirol és la persona que no respecta la vaga pactada pels companys i va a treballar.  

FAGINA (Martes foina)  
Habita a les regions muntanyenques, vora els estatges humans, als 

límits del bosc. D'hàbits nocturns, avança fent salts, i nia en sots, 

pallers,  

graners, forats d'arbres, etc. Caça conills, i causa estralls entre els 

animals de corral.  Molt sovint viu sola al seu cau (un forat entre 

roques, en un arbre o ocupat anteriorment per un altre animal), marca el seu territori 

que, normalment, és de 80 hectàrees i és bàsicament nocturna i silenciosa.  



 

CUERETA BLANCA (Motacilla alba) 

Molt distribuïda dins el territori català, la cuereta blanca és un 

ocell de l’ordre dels passeriformes. 

Té una embergadura de 31cm i un pes que ronda els 20 gr. 

S’alimenta d’insectes i llavors en camins i vores de carreteres. 

Està molt lligada a l’aigua i és present durant tot l’any. 

(Fringilla coelebs) PINSÀ COMÚ 
És una de les espècies més comunes de Catalunya on es reuneixen estols 

de centenars d'exemplars, repartits entre conreus, pastures, boscos i 

arbredes. A la vegada, és la més comuna de les tres espècies de pinsans. 

És un ocell granívor molt elegant de vol ràpid i ondulat.No està per-

mesa la captura doncs  és una espècie protegida  

FAUNA I  FLORA 

GARSA (Pica Pica) 

Inconfusible plomatge blanc i negre que contrasta 

molt i cua llarga. Sovint en petits grups. Construeix 

un niu amb forma de cúpula en arbres alts, arbusts 

espinosos, tanques, vores de boscos... 

(Parus Major) MALLARENGA CARBONERA  
  És la més gran de les mallerengues (14 cm), inconfusi-

ble per la "corbata" negra, més marcada en els mascles, 

sobre el color groc del pit. Es pot observar sovint prop 

del terra quan cerca menjar o en els estrats baixos del 

bosc.  

VOLTOR  (Gyps fulvus) 

És un ocell de l'ordre dels falconiformes i de la família dels vultúrids. Fa 

entre 97 i 104 cm de llargària, pesa entre 6 i 13kg i pot arribar als 280cm 

d’envergadura. S'alimenta de cadàvers de bòvids, cavalls i mamífers en 

general. A l’estiu, quan els ramats pugen a les muntanyes del Pirineu, els 

voltors comuns es dispersen en aquella direcció. 

LLIBRE DE RUTA 

 

En arribar a l’església la vorejem per l’esquerra i 

segui les indicacions de Camí del Calvari 

Temps parcial 5’ Temps total 45’ 

Agafem el camí de darrera de l’església. Hi ha 

 marques grogues com en tot el cami 

Temps parcial 0’ Temps total 45’ 

Arribem a una pista més ampla, seguim direcció  

Sorpe. VARIANT! Si gireu a la dreta arribeu a  

Valencia. 

Temps parcial 30’ Temps total 1h 15’ 

Creuem una pista forestal i seguim recte per un camí 

més estret. 

Temps parcial 10’ Temps total 1h 25’ 

Atenció! El sender segueix per l’esquerra just abans 

d’un petit corrent d’aigua. 

Temps parcial 5’ Temps total 1h 30’ 

Arribem a la carretera. Girem a l’esquerra fins trobar 

un camí indicat a la dreta. 

Temps parcial 5’ Temps total 1h 35’ 

Deixem la carretera i seguim el camí de la dreta  

direcció a Sorpe. 

Temps parcial 3’ Temps total 1h 38’ 

Trobem les primeres cases. Girem a la dreta. 

Temps parcial 7’ Temps total 1h 45’ 

Girem a l’esquerra i comencem a baixar per una pista 

bona. 

Temps parcial 1’ Temps total 1h 46’ 



 

LLIBRE DE RUTA 

Se’ns incorpora un camí a la nostra esquerra,  

nosaltres seguim baixant per la pista. 

Temps parcial 5’ Temps total 1h 51’ 

Seguim recte, ignorem un camí que tenim a la nostra 

esquerra. 

Temps parcial 2’ Temps total 1h 53’ 

Arribem a un Prat, el camí antic va per l’esquerra 

dels cable. Tot i així per el Prat també s’arriba. 

Temps parcial 7’ Temps total 2h 

Arribem a una pista, que és per on vindriem si ves-

sim anat per el Prat.  

Temps parcial 15’ Temps total 2h 15’ 

Anem per la pista de la dreta . 

Temps parcial 5’ Temps total 2h 20’ 

Anem per la pista de la dreta que baixa per arribar a 

Valencia 

Temps parcial 2’ Temps total 2h 22’ 

Arribem a Valencia, per arribar directament a l’hotel 

anem per el carrer de l’esquerra. 

Temps parcial 5’ Temps total 2h 25’ 

Arribem a l’hotel  

Temps parcial 5’ Temps total 2h 30’ 

PUNTS D’INTERÈS  

 

VALÈNCIA D’ÀNEU 

L'esment més antic de la vila de València 

d'Àneu és de 1281, quan el comte Arnau Ro-

ger I de Pallars Sobirà li reconegué a Pere II 

el Gran el domini sobre diversos llocs del 

Pallars. Al segle XIII, el castell era una forti-

ficació molt important per a controlar l'accés a la vall d'Aràn i a terres 

occitanes pel port de la Bonaigua  

SON 

La població de Son és esmentada en l'acta 

de consagració de la Catedral de la Seu 

d'Urgell, datada l'any 839, però de crono-

logia molt discutida. La localitat la tornem 

a trobar esmentada l'any 1076, juntament 

amb l'església de Sancti Iusti.  

SANT JUST I SANT PASTOR DE SON 

El temple va ser construït entre els segles XI 

i XII i apareix citada per primer cop  

l'any1076 en una acta de donació 

dels alous de Son a Santa Maria de la Seu. 

Consta d'una sola nau amb afegiments  

posteriors de capelles laterals i la sagristia, 

La nau està capçada per un absis amb decoració  

llombarda, arcuacions i lesenes, i està il·luminat per tres finestres  

repartides de forma desigual. A la façana de migdia s'hi obre una porta 

en arc de mig punt sota d'un porxo.  

L'element més destacat és sens dubte l'esvelt campanar quadrat amb una 

escala interior. Consta de quatre nivells de finestres separats 

per arcuacions llombardesamb lesenes als costats  

A l'interior, podem observar-hi un retaule gòtic de Pere  

Espallargues del segle XV, que consta de 23 peces que representen  

diverses escenes. 


