
Inici: Guingueta d’Àneu

Què hi trobareu Com arribar

La Mollera d’Escalarre
És la zona humida més important del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu

La Mollera d’Escalarre és la zona humida més 
important del Parc i un indret òptim pel turisme 
familiar. En un espai reduït, trobareu els boscos 
de ribera més extensos, nombroses espècies 
d’ocells que hi cerquen refugi, sobretot durant la 
migració, patrimoni històric i cultural remarcable i 
una important zona de pesca. 

Descobriu els seus valors patrimonials singulars 
i la seva amable orografia, passejant per la xarxa 
d’itineraris, molts d’ells aptes per visitants amb 
mobilitat reduïda.  
 

Itinerari de la Llobatera Mirador de la Vinyeta Monestir de Sant Pere del 
Burgal

Torre guaita de la Mollera
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Mollera d’Escalarre



Tot seguit, us facilitem les dades 
dels itineraris recomanats. El punt 
de sortida recomanat és el poble de 
la Guingueta d’Àneu, on trobareu 
cartelleres interpretaves amb totes les 
dades d’interès

       Itinerari de la Llobatera

Inici/fi nal    : Pont de Poldo  (la 
Guingueta d’Àneu)
Durada     : 50’
Desnivell     : 45 m
Recorregut : 1,8 km

       Volta a la Torrassa

Inici/fi nal    : Pont de Poldo  (la 
Guingueta d’Àneu)
Durada      : 20’
Desnivell      : 0 m
Recorregut   : 1,2 km

       Itinerari de la Mollera

Inici/fi nal      : Pont de Poldo  (la 
Guingueta d’Àneu)
Durada         : 1h 25’
Desnivell       : 50 m
Recorregut    : 5,75 km

       Ruta de lo Castellot

Inici/fi nal      : la Guingueta d’Àneu
Durada         : 4h 45’
Desnivell       : 600 m
Recorregut    : 12 km

      En BTT
       La Mollera
Durada         : 1 h
Desnivell       : 70 m
Recorregut    : 12,8 km

Guia

Visita guiada
Gaudiu del romànic de Santa Maria 
d’Àneu o bé, de la vida en un en-
torn rural de principis del segle XX, 
visitant Casa Gassia. Més informa-
ció trucant a l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu al 973 62 64 36. 
www.ecomuseu.com

Equipaments
• Àrees d’esbarjo vora el Pont 
de Poldo equipades amb diverses 
taules de picnic.
• Aguaits d’observació d’ocells del 
Pla i la Llobatera. 
• Mirador de la Vinyeta i mirador 
elevat de la Mollera d’Escala-
rre: observació d’ocells i paisatge, 
panells interpretatius i possibilitat 
de segellar el Passaport d’Explora 
el Parc.

A més a més...
• Descobreix els valors patrimonials 
i equipaments d’Escaló:

• Visita la vila closa medieval 
d’Escaló, el centre d’interpretació 
i l’agrobotiga. Més informació al 
973 25 06 01.
• Fes una visita guiada al mo-
nestir de Sant Pere del Burgal. 
Visitable al seu interior on hi ha 
pintures romàniques originals. 
mitjançant visita guiada a través 
de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
Més informació al 973 62 64 36.

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

• La geomorfologia de la Mollera 
d’Escalarre: aigua i gel han treballat du-
rant 70.000 anys per generar el paisat-
ge actual. 

• Els millors boscos de ribera del Parc: 
frondosos, frescals i plens de vida.

• Una de les zones més importants i 
accessibles de Catalunya, on poder 
pescar la truita de riu autòctona, 
amb una zona amb mort i una altre 
amb modalitat sense mort.

• Una completa xarxa d’itinera-
ris amb nombrosos equipaments: 
aguaits per l’observació d’ocells amb 
panells interpretatius del paisatge, la 
fl ora i la fauna, miradors panoràmics i 
àrees d’esbarjo.

• Esglésies, ermites i patrimoni his-
tòric lligat als períodes bèl·lics del segle 
XX.

Visites guiades
Consulteu la nostra agenda d’activi-
tats i els guies acreditats en actiu, a 
l’apartat divulgació i interpretació del  
web del Parc. 

Taxis
Consulteu el servei de taxis de la zona 
Nord del Parc al 609 357 926.

Allotjaments i establiments turístics
Al mapa guia sectorial de les Valls 
d’Àneu, trobareu tota la informació 
sobre els allotjaments i establiments 
de la zona. Podeu descarregar-vos-el 
seleccionant el següent codi QR.

A peu 

A

B

C

D

A

Difi cultat:     baixa,     moderada,     alta

A tenir en compte
• Si voleu observar aus 

aquàtiques i la llúdriga 
es recomana fer-ho a la 
primera hora del dia o a la 
posta de sol, que és quan 
la fauna és més activa. No 
oblideu els prismàtics i la 
guia de fauna i fl ora del 
Parc Natural per identifi -
car els ocells.

www.femparc.cat
Allotjaments


