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Descoberta dels antics camins que unien els diferents 

pobles de la zona de les Valls d’Àneu.  Ruta que permet 

conèixer els pobles de València d’Aneu, Sorpe, Borén, 

Isavarre i Esterri d’Àneu 

HOT EL    LA   MORERA  

RUTA PER L’ALT 

ÀNEU 



 

MAPA DE L’EXCURSIÓ  



 

L’EXCURSIÓ  

És una excursió molt fácil i apte per a tothom. Tot i que 

si es vol escurçar es pot fer abans d’arribar a Sorpe, ja 

que hi trobem un desviament cap a Isavarre. 

 

AMB NENS ...  



 

LLIBRE DE FAUNA  I  FLORA 

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

nals, 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. 

(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 cadas-

cun dels seus membres. 
 
 

RAÏM DE PASTOR (Sedum sediforme ) 

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

mar aigua a les seves fulles. Pot arribar als 30cm d’a- lçada i la po-

dem trobar en molts llocs (zones pedregoses, sostres de cases, 

enmig el bosc…). 

 

  GINEBRÓ (Juniperus communis)

De vegades es fa servir com a planta ornamental. 

Els gàlbuls són molt astringents si es mengen crus 

però as secats serveixen per a fer salses en plats 

de carn. 
 

 

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. 
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DIFICULTAT:  fácil                       TEMPS:  4h 30’ (ruta circular) 

 

LONGITUD: 13,30 km            DESNIVELL:  450 m 

 

 
 

ÈPOCA RECOMENADA: tot l’any. A excepció dels períodes hiver-

nals amb presència de neu 

FITXA TÈCNICA 

 

MATERIAL NECESSARI :  

 Calçat i roba còmode, impermeable, aigua (només trobem aigua en els 

pobles), menjar, mapa de la zona i farmaciola 

QUÈ CAL  SABER :  

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

l’estiu i els dies calurosos portar protecció solar i aigua abundant. 

Només trobarem bars i/o restaurants en les poblacions de València 

d’Àneu, Isavarre i a Esterri d’Àneu. 

 

 



 

LLIBRE DE FAUNA  I  FLORA 

 

 

(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 captu-
ra doncs  és una espècie protegida 

 

 

 

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. 
 
 

 

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 en-

carnació 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.   

 



LLIBRE DE RUTA 

 

Senyalització Comentaris 

Cartell verd Sortida des del Parquing del Hotel La Morera 

Cartell verd A partir d’aquí s’han de seguir les senyals de color groc 

Bifurcació sen-

yalitzada en un 

cartell verd 

Bifurcació a l’esquerra dirección a Sorpe (variant que ens 

porta directament a Isavarre) 

Sorpe Creuar tot el poble 

Cartell verd Direcció Borén 

CARRETERA Seguir la carretera a l’esquerra fins 150m, a on trobem un 

camí amb la senyalització groga. 

 

Borén Aquí trobarem senyals grogues o senyals grogues i blan-

ques que aquestes es corresponen amb el GR11 

 

Isavarre A la sortida de Isavarre trobem un cartell verd. Direcció a 

Esterri d’Àneu. 

Esterri d’Àneu Al cap del poble. A la creu de terme i trobem el camí que 

ens porta cap a València d’Àneu. 



 

DESCRIPCIÓ RUTA 

Inici de l’itinerari. València d’Àneu (1078 m.) 

Des de darrera l’església de Sant Andreu s’agafa el camí de Sant An-

toni que porta al veí poble de Sorpe. Primer se segueix una pista que 

transcorre entre horts i prats de dall que aviat travessa el riu de la 

Bonaigua. Després d’uns prats extensos es troba, a la dreta de la pis-

ta, l’entrada del camí vell que ja no caldrà deixar fins a Sorpe. Abans 

d’arribar al poble, però, (1h 20’) es troba la cruïlla de la variant per 

anar a Isavarre.  

La sortida de Sorpe es fa per l’extrem del carrer principal del poble, el 

qual s’inicia a la plaça on s’ha arribat. Allà es troba l’antic camí de 

ferradura que baixava directament a Borén. 

Borén. S’arriba a la vora del riu. A l’altre costat hi ha Borén, al que 

s’hi accedeix per un pont de fusta. Per continuar la ruta no cal entrar 

al poble, cal seguir la senyalització en direcció a Isavarre. El camí es 

va separant gradualment del riu i inicia una suau pujada per superar 

uns contraforts del terreny i evitar la barrancada de l’embassament 

de Borén. Després d’uns 40’ de marxa s’arriba a una cruïlla de ca-

mins: a l’esquerra, es descendeix cap a Isavarre; a la dreta, es puja 

cap a Sorpe. Per anar a Isavarre només cal anar perdent alçada fins 

arribar al pont que travessa la Noguera Pallaresa, construït al costat 

mateix de les restes del pont medieval. 

El camí en direcció a Esterri d’Àneu comença entre les últimes cases 

de la façana sud del poble en una corba molt tancada de la carretera 

que travessa el barranc de Lleter. El primer tram va guanyant alçada 

fins arribar a la cresta del Sequer des d’on es pot contemplar la vall 

amb la Noguera Pallaresa. El camí passa després per l’indret conegut 

com l’Escala de Linse, lloc que queda suspès sobre el petit congost 

que forma el riu.  

L’arribada a Esterri es fa després de superar un petit graó empedrat 

que abans facilitava el pas dels traginers camí de la Vall d’Isil. 

L’arribada a València d’Àneu es fa pel costat d’un edifici  de nova 

construcció sota del qual queda amagada la capella de Sant Cosme. 

Al costat de la capella hi trobem el camí que puja al Castell de Valèn-

cia i el seu conjunt arqueològic. 
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PUNTS D’INTERÈS  

 

VALÈNCIA D’ANEU  

A valència d’Àneu entre el seu patrimoni cal destacar el Castell del 

Comtes de Pallars, situat en un promontori als 

afores del poble, a l'indret on hi havia el nucli de 

població antic. També cal esmentar l’església 

Románica de Sant Andreu del segle XII, de la qual 

només ha restat l'absis decorat amb mènsules.   

SORPE 

En el poble destaquen algunes cases, com Casa Ermengol, que dis-

posa de capella pròpia, i l’església de St. Pere de Sorpe. 

BORÉN 

Entre el seu patrimoni cal destacar el pont romànic i 

l'església de Sant Martí. D'època romànica conserva la 

seva portalada amb arquivoltes decorades i dues piques 

de pedra, una de les quals presenta un lleó en relleu.  

ISAVARRE 

Destaca l'església parroquial de Sant Llorenç. És una construcció 

del segle XII, força modificada, que conserva una portalada escultu-

rada amb arquivoltes, que recorda les de les esglésies de Sant Joan 

d'Isil, Sant Lliser d'Alós d'Isil i Sant Martí de Borén.  

ESTERRI  D’ANEU  

Conserva una creu de terme al capdamunt del Carrer Major que, 

segons la tradició, data del 1633, feta pels fran-

cesos. També hi ha el Pont d'Esterri d'Àneu, 

romànic, de dos ulls, damunt de la Noguera 

Pallaresa. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Val%C3%A8ncia_d%27%C3%80neu

