
Inici: Ars, Civís o Os de Civís i Farrera

Què hi trobareu Com arribar

La vall de Santa 
Magdalena 
Un mosaic de boscos, bordes i extenses pastures

La vall de santa Magdalena és una gran vall pràc-
ticament deshabitada, dominada per extensos 
boscos de pins i avets, amb alguns racons amb 
arbres centenaris. Ens sorprèn un paisatge únic 
modelat per l’activitat ramadera, amb extenses 
pastures i rellevants nuclis de bordes com les de 
Confl ent, Bedet, Tressó o Civís. Tots aquests nuclis 
de bordes, pastures i prats de dall, expliquen 
segles de vida basats en l’economia agroramadera 
de muntanya. 

 Accessible des del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, els 
petits pobles que fan de punt d’entrada a la vall 
de Santa Magdalena mostren un impressionant 
patrimoni històric què, acompanyat d’un entorn 
natural excepcional, fan les delícies de tot aquell 
que els visita. 
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Fitxa PNAP 2

Bordes de Confl ent



       Itinerari d’Ars al Ras de Conques 
Inici/fi nal  : Ars
Durada : 3 h
Desnivell : 480 m
Recorregut : 8 Km

       Itinerari de Civís al Coll d’Ares 
Inici/fi nal : Civís
Durada : 1h 55’
Desnivell : 380 m
Recorregut : 4,6 Km

       Itinerari del riu de Salòria 
Inici/fi nal  : Os de Civís
Durada : 2 h 10’
Desnivell : 315 m
Recorregut : 5,7 Km

       Itinerari de Santa Magdalena 
Inici/fi nal : Ermita de Santa Magdalena
Durada :1h 5’
Desnivell : 120 m
Recorregut : 3,9 Km

       En BTT

       Itinerari de Setúria 
Inici/fi nal : Os de Civís
Desnivell : 355 m
Recorregut : 9,8 Km

        En vehicle 4x4
La Vall de Santa Magdalena és una vall 
accessible a peu, BTT, o amb vehicle 4x4 
per les múltiples pistes que la recorren. 
En qualsevol cas, una vegada ens haguem 
assegurat de l’estat de les pistes, és molt 
recomanable apropar-se fi ns a la bella er-
mita de Santa Magdalena, punt neuràlgic i 
símbol de la vall.

Equipaments
• Miradors del Coll d’Ares, amb dos mira-
dors panoràmics (est i oest) i un búnquer 
de la Línia Pirineus. 
• Miradors del Collada de Confl ent, amb 
dos miradors panoràmics (est i oest) i dos 
búnquers de la Línia Pirineus. 
• Refugi del Ras de Conques, guardat 
excepte a l’hivern que està tancat. Inclou 
taules de picnic. Més informació: www.
facebook.com/refugiras.deconques.
• Mirador del Coll de So, amb dos plafons 
panoràmics i un banc.
• Àrea d’esbarjo de les Bordes de 
Confl ent, i ermitat de la Mare de Déu de 
la Pietat, amb dues taules de picnic i una 
font. 

A més a més...
• Accedint amb vehicle 4x4 al Coll de Con-
fl ent podeu realitzar des d’aquí en unes 3 
hores l’ascensió al cim més alt de l’Alt Urgell, 
el Salòria, amb un desnivell de 615 m des 
del coll i un recorregut total de 3,6 Km.
• El diumenge de Pentecostés es fa un aplec 
a l’ermita de Santa Magdalena on es troben 
gent de Farrera, Tírvia, de les Valls de Valira i 
de Montferrer i Castellbò
• A Farrera hi trobareu el Centre d’Art i 
Natura amb una agenda d’esdeveniments, 
cursos i seminaris molt completa; consul-
teu-la a www.farreracan.cat. 
• I a la Solana de la Coma de Burg (Burg) hi 
trobareu un espai grastronòmic i cultural. 
Consulteu la seva agenda a 
www.lasolana.cat 

A tenir en compte

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

• Respecteu la senya-
lització, i circuleu, a un 
màxim de 30 km/h, 
només per les pistes 
forestals no regulades. 
Recordeu que cal vehicle 
tot-terreny, i si no en 
disposeu, existeix la 
possibilitat de contractar 
un servei de taxi. 
• Si voleu recórrer la 
vall amb vehicle 4x4, 
aprofi teu el temps de 
bonança. A l’hivern, les 
pistes poden estar poc 
practicables. En tot cas, 
es recomana infor-
mar-se abans sobre el 
seu estat. 

• Masses forestals: les pinedes de pi negre, pi roig i 
avetoses com les que trobem a la vall de Santa Magda-
lena, són un dels ambients forestals més extensos del 
Parc Natural, i l’indret on moltes especies animals han 
fet el seu principal refugi.
• Bordes i zones ramaderes: en veure el paisatge de 
l’entorn de Civís, amb els seus prats de dall i bordes, 
entendrem com l’activitat humana ha modelat i donat 
una forta personalitat a aquest bell indret. Altres exem-
ples destacables de zones ramaderes, són les bordes 
de Confl ent, les de Jussà, Bedet o Tressó, i també el Ras 
de Conques amb extenses pastures que fan d’aquest 
lloc un paratge natural únic.
• Els bedollars de bedoll pubescent de Bedet i els 
boscos de moixera de guilla de l’obaga d’Ós de Civís 
són boscos únics i escassos a Catalunya, i a la tardor 
s’engalanen amb colors molt vistosos.
• La proximitat d’aquest territori amb la frontera 
andorrana, va fer que Franco manés la seva fortifi ca-
ció per evitar la possibilitat d’una invasió aliada, o per 
part dels maquis. Ho podeu comprovar si visiteu els 
búnquers de la Collada de Confl ent i el Coll d’Ares.
• Petits nuclis habitats: a més de gaudir de l’arquitec-
tura típica de muntanya (embigats, portes i balconades 
de fusta, llosats de pissarra i murs de pedra,) la visita 
als petits nuclis d’Ars, Civís i Os de Civís des de l’Alt 
Urgell, i Burg i Farrera des del Pallars Sobirà, no us 
deixaran indiferents per l’entorn natural on s’ubiquen. 
A més, són punt de partida de diferents itineraris 
senyalitzats.
• Nombroses llegendes s’associen a la petita ermita 
de Santa Magdalena de la Ribalera. És el símbol de la 
vall, i visita obligada  per la seva singular bellesa.

Visites guiades
Consulteu la nostra agenda d’activitats i els guies 
acreditats en actiu, a l’apartat divulgació i interpretació 
del web del Parc.
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/visi-
teu-nos/divulgacio-interpretacio-patrimoni/

Taxis
Si accediu des del Pallars Sobirà consulteu al 609 357 
926. I si hi accediu per l’Alt Urgell, consulteu al 973 
369 149.

Allotjaments i establiments turístics
Al mapa guia sectorial de la Vall de Santa Magdalena, 
trobareu tota la informació sobre els allotjaments i 
establiments de la zona. Podeu descarregar-vos-el 
seleccionant el següent codi QR.

A peu 

www.femparc.cat
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Difi cultat:     baixa,     moderada,     alta

Allotjaments Guia


