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GPS TOURISM:
objetius, socis i territoris
Green Pyrenees Slow Tourism (GPS Tourism) és un projecte de
dinamització turística basat en els principis de la mobilitat
sostenible i que ha estat impulsat per nou socis de cinc
territoris situats a banda i banda dels Pirineus.
El projecte ha rebut finançament del programa europeu
POCTEFA 2014-2020 (acrònim del Programa INTERREG V-A
Espanya-França-Andorra), dedicat a fomentar el
desenvolupament sostenible del territori fronterer a través de
la cooperació territorial.

Objetius
Els objetius del projecte són:

∙

Fomentar i promocionar el patrimoni natural i cultural dels
Pirineus mitjançant el desenvolupament d’un model
integral transfronterer de turisme vinculat a l’ecomobilitat.

∙

Millorar la visibilitat i la promoció en els mercats
internacionals de les destinacions de muntanya dels
Pirineus vinculades a l’ecomobilitat.

∙

Adaptar infraestructures i equipaments per millorar
l’accessibilitat als actius naturals i culturals d’aquestes
destinacions.

∙

Dissenyar i implementar estratègies compartides de
cooperació públic-privades.

Gràcies al projecte s’han desenvolupat estratègies de turisme
vinculades a l’ecomobilitat, s’han creat productes turístics
transfronterers i s’han capacitat els actors públics i privats en
matèria d’ecomobilitat.

Socis del projecte
El projecte està liderat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà
amb 8 socis més:
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∙

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

•

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

•

Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves

•

Syndicat Mixte du Train Rouge - train touristique du Pays
Cathare et du Fenouillèdes

•

Communauté de Communes Agly Fenouillèdes

•

Syndicat Agly – Verdouble

•

Association du Pays de la Vallée de l’Agly

•

Office de Tourisme Communautaire-Perpignan Méditerranée

Territoris que formen part
del projecte
El projecte GPS Tourism integra cinc territoris pirinencs
situats als dos vessants de la serralada. Són els següents:

∙

Pallars Jussà

∙

Pallars Sobirà

∙

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

∙

Vallée de l’Agly

∙

Vallées des Gaves – Val d’Azun

En aquest dossier es presenten aquests cinc territoris i per a
cadascun es descriuen les opcions d’ecomobilitat, els seus
principals recursos naturals i culturals, els equipaments
turístics, les activitats turístiques més representatives i
l’oferta d’allotjaments.

Els Pirineus

Els cinc territoris participants en
el projecte GPS Tourism
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Mobilitat sostenible
i ecomobilitat
El projecte GPS Tourism es basa en la mobilitat sostenible i
l’ecomobilitat. Però, què signifiquen aquests conceptes?
Vegem-ho de manera breu.

Una tendència que transforma
el futur del turisme
L’aposta per un turisme sostenible i responsable és una de les
tendències que han sorgit amb més força els últims anys i que
sens dubte marcarà el model de desenvolupament turístic del
futur.
Així ho indica l’informe "Analitzar les mega tendències per
modelar millor el futur del turisme", publicat el 2018 per l'OCDE
sobre les mega tendències que tindran un impacte directe en el
turisme cap al 2040. (Estudis sobre turisme de l’OCDE, 2018 / 02,
éditions OCDE, París, http://bit.do/OCDE-megatendances).
Tenir en consideració els impactes ambientals generats per
l’augment dels fluxos de visitants -entre els quals hi ha les
emissions de gasos d’efecte hivernacle- serà un factor de
competitivitat dels territoris i les empreses, així com un element
per millorar la qualitat de vida de la població local.
Emissions de CO2 del turisme internacional:

En aquest context, l’ecomobilitat és un element clau per
gestionar les destinacions i les empreses turístiques, ja que
entre altres conseqüències positives permet:
∙

Generar eficiència i estalvi en la gestió de recursos.

•

Millorar la qualitat de vida dels residents i dels visitants.

•

Augmentar el prestigi de la destinació, utilitzant l’ecomobi
litat com un element de màrqueting per atraure visitants
cada vegada més receptius a aquest concepte.

Un dels instruments clau per fomentar l’ecomobilitat és la
creació d’experiències i productes turístics que:
∙

Considerin com arribar a la destinació i com desplaçar-se
pel territori.
Prioritzin el transport col·lectiu per sobre del privat.

•

Fomentin activitats que generin menys CO2.

•

Calculin les emissions generades i apliquin mecanismes
per compensar-les.

Definicions
Segons l’entitat francesa ADEME (Agence de l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Énergie), el concepte ecomobilitat turística és
un terme recent que combina una varietat de definicions i que
engloba diverses problemàtiques.
Mobilitat sostenible

5%

Aquest tipus de mobilitat utilitza l’energia humana com a mitjà de
propulsió per desplaçar-se i viatjar: caminar, anar amb bicicleta
o patinar en serien exemples. També sol incloure muntar a cavall,
amb ruc o poni; o desplaçar-se amb caiac o canoa.
Ecomobilitat

TTotal
t l d’emisions
i i globals
l b l
de CO₂

Es refereix a aquells mitjans de transport motoritzats que
intenten ser més respectuosos amb el medi ambient i també
inclou els sistemes de transport alternatius al vehicle privat. Els
principals exemples són els sistemes de transport col·lectiu, el
transport ferroviari i el marítim, així com els sistemes d’ús
compartit de cotxes o bicicletes.
L'ús privat del cotxe en zones urbanes d'Europa va a la baixa:

32%

40%

París

Només un 36,8% de les famílies disposen de cotxe propi.

28%

CO del turisme internacional
CO₂
De fet, les emissions de CO2 del turisme internacional representen un
5% del total, i al voltant de tres quartes parts d'aquestes emissions són
generades pel transport utilitzat per a arribar a la destinació i en els
desplaçaments interns. El transport aeri representa el 40% i l'automòbil
el 32%, mentre que la resta de les emissions són generades per
l'allotjament, amb més del 20%.
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Londres

Només un 40% de les famílies disposen de cotxe propi.
Només un 12% de les famílies disposen de més d’un cotxe.

Copenhague

Només un 29%de les famílies disposen de cotxe propi.

Pallars Jussà
Castell de Mur, Mur - Pallars Jussà

El Pallars Jussà és una comarca situada al nord-oest de
Catalunya, en ple Prepirineu. Es caracteritza per uns grans
contrastos ja que presenta des de paisatges mediterranis fins a
paisatges d’alta muntanya. Són, sens dubte, unes terres
genuïnes amb molt de caràcter.

Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Aquests contrastos ens permeten visitar des de planes agrícoles
fins a boscos extensos, cingleres vertiginoses, alta muntanya en
estat pur (inclosa al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici), estanys d'origen glacial o càrstic i rius impetuosos. Uns paisatges que acullen una flora i una fauna riques i
diverses, amb els ocells carronyaires i rapinyaires ocupant un
lloc destacat.

Riu Fla
misell

Telefèric

L’aigua és la protagonista en gran part de la comarca,
oferint-nos postals excel·lents amb els embassaments, els
estanys i els rius. De fet, l’abundància d’aigua va ser l’origen de la
gran transformació social i paisatgística que va patir la comarca
als inicis del segle XX i, fruit d’això, avui dia podem observar i
visitar un ampli patrimoni hidroelèctric.

Congost de
Collegats

La Pobla d
de Segur

TREMP
Congost de
Mont-Rebei

El Pallars Jussà també és memòria viva, i actualment encara s’hi
celebren tradicions ancestrals com les baixades de falles, el
descens dels raiers al riu Noguera Pallaresa o les fires de bestiar
(que tan importants van ser en el passat). La gastronomia és una
altra mostra d’aquesta tradició, amb productes que han
conservat el millor del passat i que han sabut innovar per
adaptar-se als nous temps.

Riu Noguera Pallaresa

Tren dels
Llacs

Aquests paisatges han conservat petjades del passat més llunyà
(de fa milions d’anys) i també del més proper. Els visitants
podran viatjar a l’època dels dinosaures o dels rituals funeraris
(a través de sepulcres megalítics); podran reviure l’arribada dels
romans i la seva expansió, o admirar castells, esglésies
romàniques i viles closes (emmurallades) que es van crear a
l’Edat Mitjana, quan el Pallars Jussà era territori de frontera.

Vall dels
Voltors

Congost de
Terradets

Al Pallars Jussà tot l'any!
Tren dels llacs

Museus

Paddle surf

Esquí de muntanya

Senderisme

Enocaiac

Romànic

Hípica

Gastronomia

Espais
naturals

Fires i festes

Barranquisme

BTT

Birdwatching

Observació
astronòmica

Escalada
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Accessos i desplaçaments en ecomobilitat
L’esquema següent mostra les diverses alternatives per arribar al Pallars Jussà, així com les opcions per
desplaçar-se per la comarca de manera sostenible.

Tren - Tren turístic

A peu

Línia Lleida-La Pobla de Segur.

Información sobre senderos y rutas en:
www.pallarsjussa.net/es/senderismo

El tren dels llacs comparteix l'ús habitual i el
turístic, amb un tren panoràmic que circula tots els
dies i un tren històric els dissabtes de primavera a
tardor.

En bici

http://www.trendelsllacs.cat/

Algunes rutes de senderisme també són aptes
per bicicletes, així com carreteres locals de
baixa intensitat de trànsit.

Bus

https://www.pallarsjussa.net/ca/informacio/mapade-senderisme

http://lleidalapobla.fgc.cat

Línia Lleida - València d'Àneu
Línia Barcelona - València d'Àneu

Tracks de les rutes a
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=358579.

www.alsa.es

Bicicletes elèctriques
Bus del Parc

Diverses opcions de lloguer a la zona.

Servei del Parc Nacional Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, disponible de juny a setembre
Connexió amb la línea de tren Lleida - la Pobla de
Segur i amb el telefèric de la Vall Fosca
parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes i
www.alsa.es

Taxi
Serveis de taxi sota demanda
Més informació:
www.pallarsjussa.net/es/informacion/transportepublico

Cotxe compartit
Blablacar www.blablacar.es
A través de xarxes socials, especialment actius
els caps de setmana

Telefèric
Telefèric de la Vall Fosca, porta d’entrada al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Disponible juliol a setembre.
http://www.vallfosca.net/ca/coses-per-fer-i-veur
e/teleferic/
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Rutes BTT
Informació sobre rutes i itineraris a:
https://www.pallarsjussa.net/ca/que-fer/btt
Algunes rutes de senderisme son aptes per BTT

A cavall
Alguns itineraris de senderisme preparats per
fer rutes a cavall
https://www.pallarsjussa.net/ca/que-fer/pass
ejades-cavall

Mobilitat fluvial
Activitats aquàtiques en embassaments
Informació a:
https://www.pallarsjussa.net/ca/que-fer/avent
ura-laigua

Moure’s a la neu
Activitat concentrada a la part alta de la
comarca, a la Vall Fosca

Recursos naturals

Serra del Montsec, Congost de
Mont-rebei i Congost de
Terradets
Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici
Serra de Boumort

Estanys de Basturs –
Conca de Tremp
Embassament de
Terradets

Vall Fosca

Riu Noguera Pallaresa

Vall de Manyanet

Riu Flamisell

La Terreta i Serra de
Sant Gervàs

Embassament de Sant
Antoni

Congost de Collegats
Embassament de Terradets, Cellers - Pallars Jussà

Activitats turístiques
De l’àmplia oferta d’activitats i experiències
turístiques que existeixen en aquest territori, les
cinc més destacades serien:

Telefèric de la Vall Fosca
Utilitza aquest telefèric per accedir còmodament a
l’únic Parc Nacional de Catalunya i, un cop a dalt,
admira un entorn espectacular d’alta muntanya.

Senderisme i natura
Gaudeix tot l’any de l'extensa xarxa de senders que
hi ha a la comarca. Paisatges contrastats, rutes
per a tots els nivells, camins amb molta història,
natura salvatge.

Castells de frontera

Recursos culturals
Tren dels Llacs
Castells de frontera
Botigues Museu de Salàs de Pallars
Dinosaures de Isona i Conca Dellà
Conjunt modernista Casa Mauri
Raiers de la Pobla de Segur
Falles a la Pobla de Segur
Romànic de la Vall Fosca

Vine a conèixer els castells medievals i reviu
històries de lluites pel control dels territoris que
avui són el Pallars Jussà.

El passat geològic
Tota la comarca del Pallars Jussà forma part del
Geoparc Mundial de la UNESCO Conca de
Tremp-Montsec. Això garanteix una oferta d’activitats per descobrir els valors geològics d’aquest
territori, amb les restes de dinosaures com a
element més popular.

Activitats aquàtiques en embassaments
i barrancs
Els embassaments de Sant Antoni i Terradets
ofereixen propostes per navegar per un entorn
grandiós i tranquil. Si es busquen emocions fortes,
hi ha diversos barrancs.
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Equipamients turístics
Tot seguit es mostren i es descriuen breument els
principals equipaments turístics del territori.

Estació d’Esport i Natura del Pirineu - La
Pobla de Segur
Situada a l'antiga estació de tren, a la Pobla de Segur.
A partir del projecte GPS Tourism, es converteix en
oficina d’informació turística, centre trekking & bike i
espai expositiu de la natura de la comarca.
+info:
www.lapobladesegur.cat/ca/fitxa/oficina-de-turisme

Botigues Museu - Salàs de Pallars
Centre d’interpretació de l’antic comerç. Es tracta
d’una proposta museística singular que recrea vuit
botigues i espais d'època a partir de l’exposició i
divulgació dels béns de consum quotidià.
+info: botiguesmuseusalas.cat

Epicentre, centre de visitants del
Geoparc - Tremp
Punt neuràlgic de la informació turística del Geoparc
Mundial de la UNESCO Conca de Tremp-Montsec i espai
on s’expliquen els valors del seu patrimoni cultural i
natural.
+info: www.pallarsjussa.net/ca/epicentre

Museu de la Conca Dellà – Isona
Ofereix la possibilitat de descobrir una zona que
temps enrere va ser ocupada per la cultura romana i,
molt abans, per alguns dels últims dinosaures
d’Europa.
+info: www.parc-cretaci.com/es

Museu Hidroelèctric de la Vall Fosca –
Capdella
Permet realitzar un recorregut des que va sorgir la
idea de la central hidroelèctrica fins que es va posar
en funcionament el 1914, passant pels canvis
econòmics, socials i d'infraestructura que va
comportar.
+info:
www.vallfosca.net/ca/coses-per-fer-i-veure/museuhidroelectric-de-capdella

Casal Manyanet – Tremp
Permet reviure ‘'ambient de la vila de Tremp durant el
segle XIX i, sobretot, conèixer la vida de Sant Josep
Manyanet, un reconegut sacerdot i educador.
+info:
www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/casal-m
anyanet
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Masieta de Mont-rebei
Les ruïnes d’una antiga masia serveixen per acollir
els nombrosos visitants que rep cada any
l’impressionant congost de Mont-rebei.
+info:
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/congostde-mont-rebei/la-masieta

Espai Raier - La Pobla de Segur
Mostra l’antic i desaparegut ofici de raier, vinculat a
la transformació de la fusta i al seu transport fluvial
pel riu.
+info:
www.lapobladesegur.cat/ca/fer_visitar/espai-raier

Casal dels Voltors - La Torre de Tamúrcia
Punt d’informació turística i centre d'interpretació
dels ocells carronyaires que es poden observar al
Pirineu i a la impressionant zona de la Terreta.
+info: www.viujussa.cat/casal-dels-voltors

Casa Bonifaci – Llimiana
Dóna a conèixer la història local i de la família
Bonifaci, amb quatre generacions de metges des
d’inicis del segle XIX, sent Josep Bonifaci Mora el
més conegut (per la seva trajectòria mèdica i política
durant la Guerra Civil espanyola).
+info: www.llimiana.com/bonifaci.php

Central Hidroelèctrica - Talarn
Juntament amb el Museu Hidroelèctric de Capdella,
aquesta exposició i visita permeten aprofundir en el
coneixement del patrimoni hidroelèctric de la
comarca.
+info:
www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/aigua-ienergia

Allotjament

89

7

490

420
Habitatges d'ús
turístic

Albergs /
cases de colònies

19

2

3.958

81

726
Hotel-hostal

Places totals
Apartaments

59

5

447

1.794
Càmping

Allotjament rural
Allotjaments
Places

Webs i oficines d’informació turística
Comarca del Pallars Jussà | www.pallarsjussa.net
Oferta d’activitats i allotjaments del Pallars Jussà | www.viujussa.cat/es/
La Vall Fosca | www.vallfosca.net/es
Geoparc Conca de Tremp-Montsec | www.projectegeoparctrempmontsec.com/es/
Província de Lleida | www.aralleida.cat/es
Pirineus catalans | www.visitpirineus.com/es
Turisme de Catalunya | www.catalunya.com/es

Castell de Mur, Mur - Pallars Jussà

09

Pallars Sobirà
Gerri de la Sal - Pallars Sobirà

El Pallars Sobirà és una comarca catalana situada en ple Pirineu.
Des del congost de Collegats i en direcció nord, aquest territori
s’estén seguint el riu Noguera Pallaresa i els seus afluents,
conformant diverses valls, cadascuna amb el seu propi caràcter.
La regió combina paisatges agrestes d’alta muntanya, llacs i
prats alpins a les zones més elevades (només habitades
temporalment per pastors i guardes de refugis), amb unes valls
plenes de vida i activitat. Entre d’altres, destaquen la vall
d'Àssua, la vall de Cardós, la vall Ferrera, la vall de Siarb, la coma
de Burg o les valls d’Àneu.
Estany de Certascan

Al Pallars Sobirà es troba el llac més gran dels Pirineus, l’estany
de Certascan; el pic més alt de Catalunya, la Pica d’Estats, de
3.143 metres; i també el poble habitat més alt del país, Rubió.

Riu Noguera Pallaresa
Parc Natural de l’Alt pirineu

Port de la Bonaigua

Riu Noguera de Cardós

Vall d’Àneu

La natura del Pallars Sobirà és exuberant. Potser per aquest
motiu és la comarca catalana amb més superfície protegida.
Entre els diversos espais naturals protegits, destaquen el Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (l'únic de
Catalunya amb aquesta categoria) i el Parc Natural de l’Alt
Pirineu (el més extens del país).

Parc Nacional d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici

Embassamnet de
la Torrassa

Riu Noguera de Vallferrera

Vall de Cardós

Llavorsí
Riu Noguera Pallaresa

Aquests paisatges tenen una història medieval que va durar 500
anys durant el Comtat de Pallars. L’esplendor d’aquella època es
fa evident en els vestigis arquitectònics, tant civils com
religiosos. El patrimoni cultural més important són les restes
d'arquitectura romànica. Pel que fa al patrimoni etnogràfic,
aquests territoris de muntanya conserven la memòria popular i
restes d’eines i maquinària dels oficis tradicionals dels Pirineus.

Rialp

SORT
Gerri de la Sal

Collegats

Al Pallars Sobirà tot l’any!
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Senderisme

Turisme de neu

Esquí de muntanya

BTT

Trail running

Caiac

Ràfting

Romànic

Patrimoni
industrial

Museus

Espais naturals

Hípica

Barranquisme

Fires i festes

Gastronomia

Vallferrera

Accessos i desplaçaments en ecomobilitat
L’esquema següent mostra les diverses alternatives per arribar al Pallars Sobirà, així com les opcions per
desplaçar-se per la comarca de manera sostenible.
Tren + Bus

A peu

Sistema combinat de tren i autobús que
connecta la línea Lleida-La Pobla de Segur cap al
Pallars Sobirà.

Informació sobre senders i rutes a

A Lleida connexió amb línies de trens
convencionals i d’Alta Velocitat a Barcelona i
Madrid.
http://lleidalapobla.fgc.cat/documents/20181/0/
Horaris_Lleida_V+_Aneu_2018.pdf

Bus
Línea Lleida - València d'Àneu
Línea Barcelona - València d'Àneu
www.alsa.es

http://turisme.pallarssobira.cat/que-fer/sende
risme

Mobilitat fluvial
Diverses opcions en aigües braves i en aigües
tranquil·les
http://turisme.pallarssobira.cat/que-fer/activit
ats-a-laire-lliure-i-aventura/

En bicicleta
Diversos ports de muntanya no senyalitzats, Port
de la Bonaigüa, Port del Cantó...

Bus del Parc
Servicio del Parque Nacional Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, disponible de Junio a
Septiembre.

Rutes BTT

Conexión con la línea de tren Lleida-La Pobla de
Segur y con el teleférico de la Vall Fosca.

http://turisme.pallarssobira.cat/que-fer/activitat
s-alaire-lliure-i-aventura/btt/

parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes/ y
www.alsa.es

Informació sobre rutes i itineraris a

A cavall
Informació sobre rutes i excursions a

Bus de la Neu
Bus de la Neu i ski bus.
Más información en:
http://turisme.pallarssobira.cat/
i http://www.skipallars.cat/

Taxi
Transport a la demanda comarcal.
Serveis de connexió amb La Seu d’Urgell,
Barcelona i altres.

http://turisme.pallarssobira.cat/que-fer/activi
tats-alaire-lliure-i-aventura/passejades-a-cavall
/

Moure’s per la neu
Diverses opcions en esquí de muntanya,
esquí nòrdic i raquetes de neu
http://turisme.pallarssobira.cat/que-fer/
activitats-de-neu/

Servei de taxis des de diverses poblacions al
Parc Nacional d' Aigüestortes i Esrany de Sant
Maurici, al Parc Natural de l'Alt Pirineu i altres
espais de natura.
https://otpallarssobira.wordpress.com/bus/
taxis-2/

Taxis
Servei d’accés des de Espot al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
www.taxisespot.com/
Més informació a:
parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes/visiteu
-nos/acces-parc-00001/
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Recursos naturals

Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, Parc
Natural de l’Alt Pirineu
Pica d’Estats
Congost de Collegats i Serra de
Boumort

Estany de Certascan

Vall d’Àssua

Pantà de la Torrassa i
Mollera d'Escalarre

Vall de Cardós

Estany de Montcortès i Pla
de Corts

Riu Noguera Pallaresa

Vallferrera
Vall de Siarb
Valls d’Àneu

Congost de Collegats - Pallars Sobirà

Activitats turísiques
De l’àmplia oferta d’activitats i experiències
turístiques que existeixen en aquest territori, les
cinc més destacades serien:

Turisme de neu
Practica l’esquí alpí, el nòrdic, les raquetes de neu,
l’skimo, etc. I diverteix-te en snowparks, parcs de
neu, snow ratrac. Disposes d'estacions com Espot,
Port Ainé, Tavascan, Vaquèira-Beret (sector
Bonaigua-Pallars) o Virós-Vallferrera.

Cultura, patrimoni i literatura
Esglésies romàniques, ponts medievals, castells i
torres de defensa, búnquers de la Guerra Civil
espanyola, patrimoni industrial històric... Són
nombrosos els vestigis que es poden visitar per
viatjar al passat i descobrir espais mítics de
llegenda i una història mil·lenària. Així mateix, el
territori acull diverses rutes literàries que
permeten conèixer i reviure els escenaris de
llibres molt populars.

Senderisme i natura
Deixa’t portar pels senders del Pallars Sobirà, des
de l’antiga xarxa de camins tradicionals a l’extensa
xarxa dels Parcs. Viu grans experiències ben
acompanyat d’un guia acreditat que t’ajudi a
descobrir els millors paisatges, a observar la flora i
la fauna, i a conèixer els elements de l’arquitectura
tradicional més singulars.

Recursos culturales
Artesans/obradors
Torres, castells, viles closes i ponts medievals

Activitats a la natura
Rutes en bicicleta tot terreny (BTT) per pistes
forestals, rutes a cavall i, si t'agrada córrer, no et
perdis les curses de muntanya.

Romànic: esglésies, ermites i monestirs
Gòtic i barroc: retaules i monuments religiosos
Patrimoni etnogràfic de muntanya

Activitats aquàtiques en rius i barrancs
El riu Noguera Pallaresa i diversos barrancs de la
comarca són escenaris idonis per practicar
barranquisme i ràfting. Per a activitats més
reposades, les aigües tranquil·les del llac de la
Torrassa són el paratge ideal.
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Manifestacions de la cultura popular i
contemporània
Pobles amb encant
Elements de memòria històrica

Equipamients turístics
Tot seguit es mostren i es descriuen breument els
principals equipaments turístics del territori.

Presó - Museu Camins de Llibertat – Sort

Oficina comarcal de turisme del Pallars
Sobirà – Sort

+info: camidelallibertat.cat

Un museu de la pau a la frontera.

Presentació de recursos del territori. Exposicions
permanents i temporals.

Despoblat medieval de Santa Creu de
Llagunes – Port del Cantó – N-260

+ info: http://turisme.pallarssobira.cat

Restes de la fortificació construïda sobre un antic
poblat de l'Edat de Bronze.

Casa del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici – Espot

+info:
turisme.pallarssobira.cat/planifica-el-teu-viatge/museu
s-i-espais-visitables/

Centre d’informació i exposició permanent del Parc
Nacional.
+info:
parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes/visiteu-nos
/equipaments-itineraris/equipaments/index.html

Punt d’Interpretació del Romànic – Son
Exposició permanent i interactiva del romànic de Pallars
Sobirà.
+info: www.pyrenea.com

Casa del Parc Natural de l’Alt Pirineu –
Llavorsí
Seu de Parc Natural i punt d’informació.
+info: parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/index.html

Ecomuseu dels Pastors de la Vall d'Àssua –
Llessui
S’hi expliquen amb detall les diverses tasques que
fan els pastors durant tot l’any.
+info:
turisme.pallarssobira.cat/planifica-el-teu-viatge/mu
seus-i-espais-visitables

Ecomuseu de les Valls d'Àneu – Esterri
d’Àneu
Permet conèixer la realitat natural i cultural de les Valls
d'Àneu i les transformacions de les últimes dècades.
L'Ecomuseu és també un espai de gestió dels diversos
elements del patrimoni de les Valls d'Àneu.
+info: www.ecomuseu.com

Museu de les papallones de Catalunya –
Ribera de Cardós
S’hi poden veure totes les papallones de Catalunya i com
es relacionen amb el seu entorn. +info:
www.papallones.net

Serradora d’Àreu
Testimoni de la indústria de la fusta que va existir a tot
el Pirineu.
+info:
turisme.pallarssobira.cat/planifica-el-teu-viatge/muse
us-i-espais-visitables/

Central hidroelèctrica de Tavascan
Visita guiada a una de les centrals hidroelèctriques
subterrànies més grans d’Europa.
+info: www.tavascan.net

Museu, Salines i Monestir de Santa Maria de
Gerri – Gerri de la Sal
La importància històrica de la sal: surgència d’aigua
salada, salines i Monestir.
+info:
http://turisme.pallarssobira.cat/planifica-el-teu-viatg
e/museus-i-espais-visitables/

Casa de l’os dels Pirineus – Isil
Centre d'interpretació de l’os, únic a Catalunya. Situat a la
Casa Sastrès.
+info:
turisme.pallarssobira.cat/planifica-el-teu-viatge/museus
-i-espais-visitables/
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Allotjament

349

18

1.920

850
Viviendes d’ús
turístico

Albergs /
cases de colònies

60

5

14.041

32

2.847
Hotel

Places totals

Apartaments

21

104
718

7.674
Camping

Allotjament rural
Allotjaments
Places

Webs i oficines d’informació turística
Comarca del Pallars Sobirà | turisme.pallarssobira.cat/es/
Valls d’Àneu | www.vallsdaneu.org/es
Província de Lleida | www.aralleida.cat/es
Pirineus catalans | www.visitpirineus.com/es
Turisme de Catalunya | www.catalunya.com/es
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Monestir de Santa María de Gerri, Gerri de la Sal - Pallars Sobirà

Parc Natural Regional
des Pyrénées Catalanes
Train Jaune – Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

El Parc Natural Regional (PNR) des Pyrénées Catalanes se situa
al vessant francès de la serralada, al llarg de la frontera
espanyola i andorrana. Amb una superfície de 138.000
hectàrees, abasta gran part de l’Alta Cerdanya, el Capcir i l’Alt
Conflent, tres sectors amb una forta identitat territorial.

El territori és travessat pel popular Train Jaune (tren groc), que
recorre des de l'any 1910 els 62 quilòmetres que uneixen
Vilafranca de Conflent i la Tor de Querol. A més d’aquest
important recurs turístic i de mobilitat sostenible, el Parc
Natural Regional compta amb 7 estacions d'esquí i 5 centres
d’aigües termals.

El Capcir presenta un paisatge muntanyós amb grans extensions
de boscos, llacs de gran bellesa i cims sovint emblanquinats per
la neu. La Cerdanya forma una vasta plana d'altitud on pasturen
els ramats, amb prats florits i grans extensions nevades a
l'hivern. El Conflent té un clima més mediterrani i una multitud
de valls amb terrasses i murs de pedra seca, jardins i hortes
vorejades de canals de reg, a més de pobles penjants.

Un altre dels trets característics d'aquesta destinació són
l’elevat nombre de dies de sol a l’any. Aquest clima amable
convida a recórrer el Parc Natural Regional durant totes les
estacions, utilitzant l’extensa xarxa de senders senyalitzats,
entre els quals destaquen els de gran recorregut com el GR-10.
La riquesa històrica i cultural d’aquest territori es palpa a cada
racó. L’arquitectura de pedra seca en forma de murs i cabanes,
les esglésies romàniques, l’art barroc o tota la història vinculada
al famós Tractat dels Pirineus de 1659 en són noms alguns
exemples.

Així doncs, aquest territori de muntanya ofereix una diversitat
de paisatges excepcionals, situats entre els 300 metres d’altitud
i els quasi 3.000 m. Aquests massissos d’alta muntanya, pel fet
que estan en contacte amb el clima mediterrani, també acullen
una fauna i una flora riques.

L'Au
de

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Lac des Bouillouses
Lac de Matemale

La

Mont-Louis

LATOUR-DE-CAROL

Odeillo

Têt

e

aun
in J
Tra

Sauto
Saint Thomas

Al PNR des Pyrénées Catalanes tot l’any!
Senderisme

Nedar en aigües
obertes

Forn solar

Train Jaune

BTT

Patrimoni i
visites guiades

Banys termals

Turisme de neu

Ciclisme de
carretera

Windsurf

Activitats
aquàtiques
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Accessos i desplaçaments en ecomobilitat
L’esquema següent mostra les diverses alternatives per arribar al Parc Natural Regional des Pyrénées Catalanes, així
com les opcions per desplaçar-se per la zona de manera
Tren
SNCF
TER de Perpinyà a Vilafranca de Conflent (fora de
servei temporalment).

Moure’s a la neu
Possibilitat de travesses en esquí nòrdic, esquí
de muntanya i raquetes.

TER de Toulouse à Latour de Carol / Enveitg.

Trail running

Tren directe nocturn de Paris a Latour de Carol

Diversos itineraris:

Connexió a Perpinyà i Toulouse amb les línies de
TGV https://www.voyages-sncf.com

Pyrénées-Catalanes:
www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et-decou
vrir/le-trail-en-pyrenees-catalanes

Rodalies de Catalunya - RENFE
Línia R3 Barcelona / Puigcerdà / Latour de Carol
http://rodalies.gencat.cat/ca/inici

Tren - Tren turístic
Tren Groc
Línia de tren d’interès turístic, de Vilafranca de
Conflent à Enveitg / Latour de Carol
www.ter.sncf.com/occitanie

En bici
A partir de la xarxa de carreteres secundàries
Bicicletes elèctriques: diverses opcions de
lloguer a la zona.
Servei disponible a l’arribada del Tren Groc a
Mont-Louis/La Cabanasse.

Rutes BTT
Bus

Itineraris senyalitzats FFC a

Des de Perpinyà línia 260 Perpinyà / Mont Louis
/ Porté Puymorens

Vernet-les-Bains

Altres línies en la zona del Parc
https://www.laregion.fr/transports-pyrenees-ori
entales-regulier

Taxi
Diverses empreses de taxis operen en el territori

http://www.vernet-les-bains.fr/page/vtt
Madres Coronat
https://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/espace-vtt-madr
es-coronat/
Pirineus Catalans
https://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/capcir-haut-con
flent-6/
A la zona de Pyrénées-Cerdagne:

Cotxe compartit
blablacar (a nivel nacional)
www.blablacar.fr
Autostop organitzat a nivel local "rezopouce"
www.rezopouce.fr/

A peu
Principals itineraris: GR-10 i
Pic del Canigó https://www.canigo-grandsite.fr/
Altres itineraris:
Pyrénées-Catalanes :
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et
-decouvrir/au-fil-des-sentiers-toutes-nos-rando
s/randonnee-pedestre-en-pyrenees-catalanes
Pyrénées-Cerdagne :
https://www.pyrenees-cerdagne.com/planifier/a
ctivites/itineraires-de-randonnee
Conflent-Canigo :
https://www.tourisme-canigou.com/organisez/v
oir-faire/randonnees
16

https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et
-decouvrir/au-fil-des-sentiers-toutes-nos-rando
s/circuits-vtt-des-pyrenees-catalanes
fatbike:
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et
-decouvrir/le-fatbike-en-pyrenees-catalanes

Recursos naturals

Cims emblemàtics del
Canigó i del Carlit
Les planes del Capcir i la
Cerdanya

Estanys de les Bulloses,
Camporells, Noedes, Font
Viva i Lanós
Coves de Font-rabiosa i
de Canaletes

Reserves Naturales de
Conat, la vall d’Eina,
Jújols, Mentet, Noedes,
Nyer i Pi

Riu Tet

Conflent

Gorges de Carançà

Lac de Matemale, Capcir – Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

Activitats turístiques
De l’àmplia oferta d’activitats i experiències
turístiques que existeixen en aquest territori, les
cinc més destacades serien:

Senderisme per a tots els nivells
Ascendir a cims emblemàtics com el Canigó o el
Carlit, o recórrer paisatges amables d'alta
muntanya amb multitud de boscos i estanys
(Bulloses, Noedes, Camporells, etc.). La diversitat
de rutes a peu permetrà gaudir a tota mena de
públics.

Aigües termals
Una altra manera per gaudir d’aquest territori és
relaxant-se en els seus centres d’aigües termals,
alguns d’origen romà. Els banys de Dorres (amb
unes vistes sensacionals), de Llo, de
Saint-Thomas, de Molitg-les-Bains o de
Vernet-les-Bains us transportaran a un món
d’aigües sulfuroses amb propietats curatives.

Esquí alpí i de fons
Practicar esports d’hivern envoltats d’uns
paisatges de somni. Descobreix les nombroses
estacions d’esquí i gaudeix de l’esquí alpí, el
nòrdic o el de muntanya. Si us agrada caminar
per boscos nevats, hi ha una gran oferta
d’itineraris per fer amb raquetes de neu.

Recursos culturals
Tren Jaune (Tren groc)
Vilafranca de Conflent (muralles, fort Libèria i coves)

Circuits BTT

Montlluís (muralles, ciutadella i forn solar)

Tria la ruta que prefereixis en els circuits
senyalitzats FFC de Vernet-les-Bains, Mares
Coronat o Pirineus catalans.

Forn solar d’Odelló
Abadies de Sant Miquel de Cuixà i de Sant Martí del Canigó

Viles medievals
Descobreix les fortificacions de l’arquitecte
Vauban, vinculades al Tractat dels Pirineus, avui
declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Destaquen la ciutat medieval de Vilafranca de
Conflent i la ciutadella de Montlluís.

Museu de la Cerdanya
Parc de fauna dels Angles
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Equipamients turístics
Tot seguit es mostren i es descriuen breument els
principals equipaments turístics del territori.

Maison del Parc Natural Regional - La
Bastide – Olette
La seu central del PNR està en un edifici "eco" situat
sobre una fortalesa del segle XIV que conserva dues
torres i les restes de la muralla que les unia.
Incorpora un sender d'interpretació històrica, un hort
de varietats ancestrals i un espai amb una colònia de
petits rinolòfids, una espècie protegida de ratpenats.

Museu d’etnologia i història, està instal·lat a l’antiga
masia Cal Mateu, del segle XVIII. Proposa activitats
pedagògiques de diversa temàtica, sobretot
relacionades amb el cultiu de l’hort en zones de
muntanya.
+info: www.pyrenees-cerdagne.com

Coves de Font-rabiosa i de Canaletes

+info:
www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/maiso
n-du-parc-accueil-informations

Grutes que poden ser visitades per tot tipus de
públics. La primera es troba al poble del mateix nom,
al Capcir, i té el seu origen en una pedrera de marbre i
ònix. L’entrada de la segona es troba a 300 metres de
Vilafranca de Conflent.

Montlluís - Vilafranca de Conflent - Fort
Libèria

+ info: www.pyrenees-catalanes.net i
www.tourisme-canigou.com

Montlluís és una de les 9 ciutats edificades per
l’arquitecte Vauban al segle XVII. Vilafranca de
Conflent és una vila medieval amb orígens al segle XI.
Les seves muralles van ser ampliades i reforçades per
Vauban, que també va construir-hi una hospital, una
caserna i altres edificacions i, dominant la ciutadella,
el Fort Libèria.
+info: www.pyrenees-cerdagne.com i
www.tourisme-canigou.com

Forns solars de Montlluís i d’Odelló-Font
Romeu i central solar Thémis
Amb més de 3.000 hores de sol a l'any, els forns solars
de Montlluís (el primer del món, construït el 1949) i el
d’Odelló-Font Romeu (de 1970) dedicat a la investigació
són ja part del paisatge i visita obligada a la zona.
Destaca també la central Thémis Solaire Innovation,
que acull projectes de recerca.
+info: www.pyrenees-cerdagne.com

Centres d’aigües termals de Dorres, Llo i
Saint Thomas
En balnearis com el de Saint Thomas és possible
banyar-se en aigües a 37º en ple centre d'un circ de
pedres. En els banys de Dorres o Llo l’entorn és
meravellós. Dues altres localitats s'identifiquen amb
els respectius balnearis (Vernet-les-Bains i
Molitg-les-Bains).
+ info: www.tourisme-canigou.com/ y
www.pyrenees-cerdagne.com

Reserves Naturals de Conat, la vall d’Eina,
Jújols, Mentet, Noedes, Nyer i Pi
Algunes d’aquestes reserves disposen d’espais
d'informació i exposicions, rutes guiades i altres
activitats per descobrir el patrimoni natural, històric i
arqueològic.
+info: www.pyrenees-catalanes.net |
www.pyrenees-cerdagne.com |
www.tourisme-canigou.com
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Museu de Cerdanya – Santa Llocaia

Allotjament

29

38

3.242

2.365
Albergs /
Refugis

Hotel

34

1.607

26.499

5.346
Bed&breakfast

5.803
Apart hotel

Places totals

6

43

484

9.259
Poble de
vacances

Càmping

Allotjaments
Places

Webs i oficines d’informació turística
Parc Natural Regional des Pyrénées Catalanes | www.parc-pyrenees-catalanes.fr
Turisme a la Cerdanya francesa | www.pyrenees-cerdagne.com/es
Turisme al Conflent-Canigó | www.tourisme-canigou.com
Turisme al Capcir | www.capcir-pyrenees.com
Oficines de turisme vinculades a estacions d’esquí | www.font-romeu.fr
www.pyrenees2000.com/fr
www.lesangles.com/fr
Pirineus Orientals | www2.tourisme-pyreneesorientales.com/es
Turisme a Occitània | www.turismo-occitanie.es/

Mont-Louis - Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
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Vallée de l’Agly
Plan d'eau sur l'Agly - Vallée de l'Agly

A l’est del Pirineu, ben a prop de la mar Mediterrània, el riu Agly
forma una vall que s’estén d’oest a est. Aquest territori, amb un
marcat caràcter rural, presenta una varietat de paisatges i
panoràmiques, entre els quals destaquen les gorges de
Galamús, els boscos de roures, els penya-segats calcaris, el
llac de l’Agly, la plana del Rosselló i diverses llacunes mediterrànies.
Aquests espais naturals es barregen amb el principal símbol
d’identitat de la Vallée de l'Agly: el paisatge i l’activitat
vitivinícola. La diversitat geològica dels terrenys, una llarga
tradició cooperativa i tres denominacions d’origen (Maury,
Rivesaltes i Côtes Rosselló Villages), han convertit aquesta
zona en una destinació enoturística de primer nivell amb molts
atractius: rutes i degustacions de vins, visites a cellers,
passejades entre vinyes, etc. La llarga història d’aquest
territori és un altre dels seus elements d'interès, en part per
ser una zona fronterera entre el tractat de Corbières i el dels
Pirineus. Es diu que a la vall es poden reviure diferents
períodes històrics al llarg de 450.000 anys.

Le Fenouillèdes
Axat

El paisatge mostra nombrosos testimonis del passat, com els
dòlmens prehistòrics, ermites i esglésies, torres de guaita,
passos fronterers, castells càtars, etc.
A aquests elements d’interès històric cal afegir-hi el ric
patrimoni vinculat a l’activitat rural i vitivinícola: cabanes de
pastor, murs de pedra seca, camins històrics, etc.
Des de la perspectiva patrimonial i de mobilitat sostenible,
destaca el Train Rouge (tren vermell), un tren turístic que
transcorre sobre una antiga línia ferroviària que connectava
Rivesaltes i Carcassona.
La gastronomia, amb un gran nombre de productors artesanals i
mercats locals, és seductora. Fruites i verdures de temporada,
formatges de cabra, mel, olis d’oliva, figues, els famosos
albercocs del Rosselló o les delicioses melmelades són només
una mostra de la riquesa gastronòmica de la Vallée de l’Agly.

Gorges de Galamus

Les Corbières

Saint Paul de Fenouillet

Le Train Rou

ge

Tautavel

ESTAGEL

Fenouillet
Latour de France
Lac sur l’Agly

Cassagnes
Caramany

Perpignan

A la Vallée de l’Agly tot l’any!
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Train Rouge

Cicloturisme

Activitats
aquàtiques

Circuit cotxes

Prehistòria

Senderisme

BTT

Pesca

Fauna

Vinyes

Trail running

Hípica

Patrimoni i
visites guiades

Miradors

Enoturisme

Escalada i
vies ferrades

Mercats

Àrea de picnic

Accessos i desplaçaments en ecomobilitat
L’esquema següent mostra les diverses alternatives per arribar al Vallée de l’Agly, així com les opcions per
desplaçar-se per la zona de manera sostenible.

Tren
SNCF

Coctxes elèctrics

TER – Estació de Rivesaltes

Servei regular durant l’estiu a les Gorges de
Galamus.

https://www.ter.sncf.com/occitanie

Punts de càrrega a tots els pobles

TGV – Estació de Perpinyà
https://www.voyages-sncf.com

Tren - Tren turístic
Train Rouge (tren vermell)
Línia de tren d’interès turístic, de Rivesaltes a
Saint Martin-Lys. 60 kms. Funcionament d’abril a
octubre i alguns festius d’hivern. També sobre
demanda.
www.letrainrouge.fr

Bus
LIO Línies 100, 150
https://www.laregion.fr/transports-pyrenee
s-orientales-regulier
Transport a la demanda possible a tots els
poblets de la Communauté de Communes
Agly Fenouillèdes . telf. +33 806 80 80 90
Bus de Perpignan Méditerranée Métropole
Línies 7, 24, 23, 25, 10, 12, 21, 31
Transport a la demanda possible els diumenges i
festius a les línies: 10,12, 23, 25
http://www.sankeo.com/511-Transport-alademande.html.

Taxi
Diverses empreses de taxis operen en el territori.

Cotxe compartit
blablacar (a nivell nacional)
https://www.blablacar.fr/
Area de cotxe compartit a la sortida 41 de
l’autopista, que connecta amb la línia d’autobus 21
(direcció Rivesaltes) i 31 (direcció Perpinyà)

A peu
Sender Càtar (GR) . De Foix a Port-laNouvelle. Connecta amb el sender de Volta de
Fenouillèdes http://www.lesentiercathare.com/
Volta de Fenouillèdes
http://www.france-randos.com/randonnee/
arboussols/pyrenees-orientales-66/grp-le-t
Altres senders a www.agly-tourisme.fr i
www.tourismefenouilledes.com

Trail running
Estació de trail Corbières-Fenouilledes. 240 kms.
https://stationdetrail.com/fr/stations/sud-c
athare-corbieres-fenouilledes

Mobilitat fluvial
Informació a: www.tourismefenouilledes.com i
www.agly-tourisme.fr

En bicicleta
Via Verda – 20 kms. entre Le Barcarès i Rivesaltes.
Diversos itineraris ciclables senyalitzats
http://www.agly-tourisme.fr/les-randonnees
En projecte: Itinerari europeu V81 que travessa els
Pirineus - tram Rivesaltes- St Paul de Fenouillet
La Méditerranée à vélo –part francesa Eurovélo 8
http://www.lamediterraneeavelo.org/

Bicicletes elèctriques
Diverses opcions de lloguer a la zona.

En BTT
A cavall
Diverses opcions de passejades en cavall i amb ase.

Senderos señalizados, certificados FFCT
www.tourismefenouilledes.com
https://ffct.org/randonner-a-velo/vtt/bases
-vtt/pyrenees-orientales/base-vtt-vallee-de
-lagly/
Lloguer de bicicletes BTT: diverses opcions
a la zona
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Recursos naturals

Gorges de Galamús

Embassament sobre l’Agly

Vall de l’Agly

Gorges de Gouleyrous (o
del Verdouble)

Estanys i llacunes
mediterrànies

Paisatges de vinya

Massís de Corbières

Bosc de Boucheville

Barrancs calcaris

Riu de l’Agly

Garrigues
Plana del Rosselló

Plan d'eau sur l'Agly - Vallée de l'Agly

Activitats turístiques

Recursos culturals

De l’àmplia oferta d’activitats i experiències
turístiques que existeixen en aquest territori, les
cinc més destacades serien:

Castell de Saint-Pierre de Fenouillet

Train Rouge

Pont - aqüeducte d’Ansignan

Viatja per la Vallée de l'Agly de poble en poble a
bord d’un tren panoràmic i viu un "viatge
sensorial". També es pot combinar amb itineraris
amb bicicleta, a peu o descobrint el patrimoni.

Enoturisme
Coneix i assaboreix una destinació enoturística i
gastronòmica de primer nivell, amb una àmplia
varietat de propostes agrupades sota el segell
d’enoturisme "Vignobles et découverte", que compta
amb més de 100 empreses adherides.

450.000 anys d’història

Museu de la Prehistòria de Tautavel
Castell-museu de Belesta
Castells de Latour de France i el Vivier
Torres de vigia (Tautavel, Prats de Sournia,
Rasiguères)
Ermites i capelles (Saint-Vincent,
Notre-Dame-de-Pène, etc.)
Capella Notre-Dame de Laval - retaule catalogat

El Museu de Tautavel és de visita obligada, però
també un gran nombre de vestigis històrics entre
els quals destaquen, per la seva popularitat, els
castells càtars.

Dòlmens

Senderisme, cicloturisme, BTT i rutes a
cavall

Memorial de Rivesaltes

La regió compta amb més de 500 km de senders
senyalitzats per a tots els nivells que permeten
gaudir de bells paisatges entre vinyes o boscos. A
més, hi ha 42 km marcats per a bicicletes.

Trail Running
Des del Train Rouge a Saint Paul de Fenouillet, es
pot accedir a l’estació de trail de Sud-Cathare
Corbières-Fenouillèdes, ideal per als aficionats a
córrer per la muntanya i per als que vulguin
iniciar-se en aquesta disciplina.
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Col·legiata de Saint Paul de Fenouillet

Límits fronterers – Tractat dels Pirineus – Corbeil
Castell de Puilaurens

Equipamients turístics
Tot seguit es mostren i es descriuen breument els
principals equipaments turístics del territori.

Train Rouge
El recorregut actual, entre Rivesaltes i St. Martin-Lys,
permet gaudir de paisatges vinícoles, viaductes,
congostos... i serveix per accedir a diversos espais
d’interès natural i cultural.
+info: www.letrainrouge.fr

Museu de la Prehistòria de Tautavel
Un viatge per tota la història de la humanitat a
Europa, començant pels primers europeus que vivien
a la regió pròxima a Tautavel, fet conegut gràcies al
descobriment de l’home de Tautavel (de fa 450.000
anys).

Castell de Fenouillet
Únic vestigi càtar que no ha estat modificat
després de la seva annexió a la corona francesa.
Des de 1986, s’hi realitzen excavacions
arqueològiques que han permès descobrir un
monestir dedicat a Sant Pere. L'accés és lliure.
+info: www.tourismefenouilledes.com

Fortaleses reals del País Càtar
Ben ancorats als relleus de les Corberes, i
directament accessibles per la vall d’Agly i el Train
Rouge, els castells Quéribus, Peyrepertuse i
Puilaurens destaquen en el paisatge amb les seves
siluetes impressionants.
+info: www.agly-tourisme.fr/les-chateaux-cathares
i www.tourismefenouilledes.com

+info: 450000ans.com/?lang=ca

Memorial històric de Rivesaltes
Aquest impressionant memorial és un espai de
referència de la història de l'internament i dels
desplaçaments forçats a França des de 1941. Va
acollir republicans espanyols, jueus estrangers,
gitanos francesos, etc.
+info:
www.memorialcamprivesaltes.eu/40-page-en-catala
n.htm

Ermita de Galamús – St. Paul de Fenouillet
L’ermita troglodita de Sant-Antoine de Galamús va
ser esculpida al segle VII directament a la paret de
les gorges naturals. En origen era una sola cova i el
1782 s’hi va construir la capella. S’hi pot accedir de
manera gratuïta.
+info: www.gorgesdegalamus.fr

Cellers i tasts de vins
Hi ha diverses maneres per degustar els excel·lents
vins de la vall: visitant algun dels molts cellers oberts
al públic, assistint a les múltiples activitats de
gastronomia local, participant en tallers d'iniciació al
tast de vins, etc.
+ info: www.agly-tourisme.fr/le-vignoble i
www.tourismefenouilledes.com

Train Rouge - Vallée de l'Agly
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Allotjament

22
1

202
Bed&breakfast

2

35
Altres allotjaments
singulares

176
Albergs /
cases de colònies

3

1.409

5

86

Places totals

Hotel

68
Complexos
d'apartaments

127

6

632
210
Allotjament rural

Càmping

Allotjaments
Places

Webs i oficines d’informació turística
Turisme als municipis d’Agly-Verdouble | www.agly-tourisme.fr
Turisme als municipis d’Agly-Fenouillèdes | www.tourismefenouilledes.com/es
Enoturisme al Rosselló | www.tourismedeterroir.fr
Allotjaments rurals | www.gites-de-france-66.com
Turisme als Pirineus Orientals | www.tourisme-pyreneesorientales.com
Turisme a Occitània | www.tourisme-occitanie.com
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Château de Fenouillet – Vallée de l’Agly

Val d’Azun
Val d’Azun

En ple Pirineu Central francès, la Vall d’Azun forma part d’un dels
principals tresors naturals de la serralada: el Parc Nacional des
Pyrénées, creat el 1967. Aquest extens territori protegit, també
conegut turísticament com les valls de Gavarnie, és una
destinació de primer nivell que està declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO i Reserva Internacional Starlight per la
qualitat dels seus cels nocturns.
La zona d’influència del Parc Nacional compta amb valls i
sectors molt coneguts (en part gràcies al Tour de França) com
Cauterets, la vall d’Argelès-Gazost, Barèges-Tourmalet o
l’emblemàtic circ de Gavarnie. Més al nord, la ciutat de Lourdes
és una altra destinació coneguda mundialment.

Arras-enLavedan

Col du Couraduque
’Azun
Gave d

Aucun

Col du Soulor

ARRENS-MARSOUS

La Val d’Azun ofereix uns paisatges d’una enorme bellesa fins al
punt que un dels exploradors pioners de la serralada pirinenca,
el reconegut Louis Ramond de Carbonnière, va batejar aquest
territori com “l'Edèn dels Pirineus”. Dos famosos ports de
muntanya, el Soulor i el Couraduque, actuen de portes d’entrada
o sortida a la vall.

Estaing
Barrage du Tech
Lac d’Estaing

A la part alta d’aquesta antiga vall glacial s'hi alça, majestuós, un
dels cims més emblemàtics dels Pirineus, el pic de Balaïtous, de
3.144 metres i situat al cor del Parc Nacional. Als paisatges d’alta
muntanya hi viu una fauna i flora molt riques i hi ha estanys tan
bonics com el d’Estaing o el de Suyen, entre molts altres.

Lac de Suyen

La Val d’Azun compta amb vuit petits pobles construïts amb
parets de pedra i teulades de pissarra. Els paisatges naturals es
complementen a la perfecció amb les activitats tradicionals
vinculades, sobretot, a la ramaderia. Hi ha diverses granges
d’ovelles i vaques que s'orienten a la producció de carn, de llet i
d'uns formatges artesanals deliciosos. De fet, els grangers s’han
unit per crear la marca de formatge certificada "Val d'Azun-Pyrénées", que garanteix un producte de qualitat basat en els
coneixements i les tradicions pastorals.

Balaïtous

A la Val d'Azun tot l’any!
Scooter elèctrica

Esquí de
muntanya

Parcs

Senderisme

Trail running

Senders
interpretatius

BTT

Parapent

Pesca

Pastureig
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Accessos i desplaçaments en ecomobilitat
L’esquema següent mostra les diverses alternatives per arribar a la Val d’Azun, així com les opcions per desplaçar-se
per la zona de manera sostenible.

Tren

En bici

SNCF

Diferents modalitats, sobretot de carretera pels
ports de muntanya, sota la marca Les Pyrénées
mythiques à vélo

Estació de Lourdes, a 25 kms. del Val d’Azun
www.voyages-sncf.com

Bus
Transport a la demanda entre Lourdes-Argelès
Gazost > Arrens Marsous
Reserva prèvia al telèfon gratuït +33 800 65 65
00
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/comme
nt-venir-en-val-d-azun
https://www.laregion.fr/transports-hautes-pyre
nees-regulier

Taxi
Diverses empreses de taxis operen en el territori, a
Val d’Azun i a Lourdes.

http://www.pyrenees-cyclo.com
Projecte d’estudi per connectar Val d’Azun amb la
Via Verda Lourdes-Argelès Gazost-Cauterets

Bicicletes elèctriques
Lloguer de bicicletes elèctriques a Argelès-Gazost

Rutes BTT
Itineraris sota la marca Les Pyrénées mythiques à
vélo
www.pyrenees-cyclo.com/fr/il4-info_i81-nouvelle
-offre-vtt-enduro.aspx
També Enduro

Patinets ‘’trotinettes’’ elèctrics
Moure’s a la neu
Des de l’espai nòrdic de Val d’Azun
http://www.valdazun.com/nature-loisirs/grand-s
ite-nordique.php
https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/espac
e-nordique-du-val-d-azun

A peu
http://www.randovalleesdegavarnie.com/
Volta a Val d’Azun en 5 etapes i diversos itineraris
senyalitzats
www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination
/val-d-azun
També itineraris de trail running
www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination
/val-d-azun/station-de-trail
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Patinets elèctrics per circular per itineraris de
muntanya

Recursos naturals

Ports de muntanya de
Soulor i Couraduque
Cim del Balaïtous (3.144
metres)

Estany d’Estaing

Vall de Tech

Estany de Suyen

Parc Nacional des
Pyrénées

Estany de Gaube

Cim del Midi de Bigorre

Circ de Gavarnie

Lac de Suyen - Val d’Azun

Activitats turístiques
De l’àmplia oferta d’activitats i experiències
turístiques que existeixen en aquest territori, les
cinc més destacades serien:

Senderisme en plena natura
L’oferta de rutes és molt àmplia, tant a les parts
baixes i mitjanes de la vall com a les parts altes,
on hi ha diversos refugis de muntanya. Les dues
portes d’entrada principals al Parc Nacional són
l’estany d’Estaing i el Pla d’Aste, que permet
accedir a l’estany de Suyen. Des d'allà s'obren una
infinitat de possibilitats per fer rutes a peu.

Cicloturisme
A la Val d’Azun ens podem posar en la pell dels
grans ciclistes del Tour de França. Hi ha dos
ports de muntanya mítics: el de Soulor (a 1.474
metres i que permet enllaçar amb el port
d’Aubisque, també molt popular) i el de
Couraduque (a 1.367 m), que ofereix unes vistes
immillorables dels cims del Midi de Bigorre i del
Balaïtous. Dos altres ports de muntanya molt
famosos, el de Tourmalet i el d’Hautacam, es
troben molt a prop. També hi ha oferta per a BTT
i patinets elèctrics (trottinettes électriques).

Esquí de fons, raquetes de neu i biatló
A l’hivern, el principal centre d'activitats és
l’espai nòrdic de la Val d’Azun - Soulor, situat al
coll de Couraduque. En aquest centre s’hi pot
practicar esquí de fons, fer itineraris amb
raquetes de neu i aprendre una disciplina
olímpica emblemàtica, el biatló (que combina
l’esquí de fons amb el tir al blanc amb carabina).

Pobles de la Val d’Azun
Val la pena perdre’s pels petits pobles de la Val
d'Azun i descobrir-ne els racons i el patrimoni
etnològic. Especialment curiós és l’art dels carrers
d’Arras-en-Lavedan, poble d’"Artitud".

Icones naturals i monuments culturals de
les valls properes
Les diverses valls de Gavarnie i el propi Parc
Nacional dels Pirineus ofereixen una infinitat de
paratges emblemàtics que reben milers de visitants
cada any. Entre molts d'altres, destaquen la cascada
i el circ de Gavarnie, Pont d'Espagne i les seves
cascades i estanys, o la ciutat històrica de Lourdes.

Recursos culturals
Els pobles de la vall
Arras-en-Lavedan, poble d’“artitud” (de la conjunció
d’art i altitud)
Abbadiale - Maison des Arts
Capella de Pouey Laun
Molí d'Arcizans Dessus
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Equipamients turístics
Tot seguit es mostren i es descriuen breument els
principals equipaments turístics del territori.

Vallée du Tech – Arrens-Marsous
Iniciativa d’interpretació del conjunt de la vall en
l'àmbit del turisme accessible i per a quatre
tipologies de discapacitats: motora, visual, auditiva i
mental. Les instal·lacions permeten a tots els públics
accedir al cor de la natura i descobrir, amb total
autonomia, llocs excepcionals de l’entorn de
muntanya.
+info:
www.pyrenees-parcnational.fr/fr/videos/la-decouver
te-de-la-vallee-du-tech

Maison du Val d’Azun. Centre
d’interpretació del Parc Nacional des
Pyrénées – Arrens-Marsous

Parc de fauna dels Pirineus –
Argelès-Gazost
Parc d’animals situat al poble que dona accés a la Val
d’Azun. Considerat un dels tres millors zoos de
França, acull 100 espècies i 600 animals. Destaquen
una col·lecció impressionant d’ocells, grans ungulats
de muntanya i les estrelles del parc, les marmotes.
+info: www.parc-animalier-pyrenees.com

Donjon des Aigles – Beaucens
El castell medieval de Beaucens acull una de les
col·leccions més prestigioses de rapinyaires
(milans, voltors, àguiles, pigards i falcons),
juntament amb una de papagais a l’estiu. Obert de
primavera a finals de setembre.
+info: www.donjon-des-aigles.com/?lang=es

Centre d’informació turística de la Val d'Azun, amb una
exposició permanent d'obres d’artistes i artesans del
Parc Nacional des Pyrénées. Venda de productes i
reserva de guies de muntanya, cicloturisme i BTT.
+info:
www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/val-d
-azun
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Col du Couraduque - Val d’Azun

Allotjament

10
13

88
Bed&breakfast

5

361
Gîte d’étape i
altres allotjaments

248
Poble de
vacances

4

1.409

1

180

Places totals

Hotel

86
Residencies
de turisme

238

18

1.910

2.944
Allotjament rural
Càmping

Allotjaments
Places

Webs i oficines d’informació turística
Val d’Azun | www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/val-d-azun
Valles de Gavarnie | www.valleesdegavarnie.com
Parc Nacional des Pyrénées | www.pyrenees-parcnational.fr
Turisme als Hautes-Pyrénées | www.tourisme-hautes-pyrenees.com
Turisme a Occitània | www.turismo-occitanie.es/

Val d’Azun
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El projecte GPS Tourism ha sigut cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a
través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El principal objectiu del
POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona Espanya-França-Andorra mitjançant
activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres per un desenvolupament territorial
sostenible.
Pg. del Vall, 13 - 25620 Tremp · T. 973 653 470 · gpstourism@pallarsjussa.cat

