
Inici: Ginestarre, Estaon, Esterri de Cardós o Ribera de Cardós

Què hi trobareu Com arribar

Les valls d’Estaon i
Esterri de Cardós 
Vaques, eqües, ovelles... soroll d’esquelles, olor d’herba 
tallada... equilibri entre la  natura,  la cultura i l’home 

Les valls d’Estaon i d’Esterri de Cardós, són dos espais 
tranquils plens d’encant i d’essència pallaresa. Aquestes 
dues valls les uneix la importància de la ramaderia com 
a modeladora del seu paisatge. El Vallat (la vall d’Estaon) 
i la Vall d’Esterri (de Cardós), són dues petites valls que 
surten a banda i banda del centre de la Vall de Cardós, 
estan plenes de vida, amb quatre pobles una i tres 
l’altra. 

En elles descobrireu el dia a dia dels aprofitaments 
ramaders que des de fa centenars d’anys venen fent-se 
a aquest país encisador; aviar el bestiar, dallar, esque-
llar, fer herba.....Els prats de dall de la Vall d’Esterri i les 
construccions ramaderes de la Vall de Cardós no us 
deixaran indiferents.

És difícil trobar més integració entre els pobles i el 
seu paisatge, Ginestarre o Estaon són una mostra viva 
d’aquesta simbiosi. És extraordinari veure el paisatge 
d’alta muntanya treballat durant anys per l’home fet 
que els hi aporta un valor cultural, paisatgístic i natural 
que no us podeu perdre!
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Vall d’Esterri de Cardós



Allotjaments Guia

        Borda de Llosaus
      (L’única borda amb coberta vegetal 
de palla)
Inici/fi nal : Ginestarre
Durada : 1h 25’
Desnivell : 260 m
Recorregut: 4 km

       Mirador del Cap de la Roca  
Inici/fi nal : Esterri de Cardós
Durada : 45’
Desnivell : 40 m
Recorregut: 2,9 km

      Bordes de Nibrós i Perafi ta 
Inici/fi nal : Estaon
Durada : 3h 5’
Desnivell : 455 m
Recorregut: 10 km

      Ponts medievals 
Inici/fi nal : Ribera de Cardós / Lladorre
Durada : 2h 30’
Desnivell : 255 m
Recorregut: 9,9 km

       En BTT
       Pla de Negua
Inici/fi nal : Ainet de Cardós 
Desnivell : 1.040 m
Recorregut: 26,7 km

       En vehicle
El trajecte des d’Esterri de Cardós fi ns 
a un el Pla de Nequa apte sols per ve-
hicle tot-terreny. La pista per entrar al 
Pla de Nequa és d’ús restringit. Haureu 
de deixar el vehicle a 300 m aproxima-
dament del pla i fer una curta passeja-
da de 5 min a peu.

Equipaments
• Visita al Centre d’interpretació: 
Front, exili,  evasió i búnquers, a 
Ribera de Cardós per descobrir a fons 
aquest confl icte de la nostra història re-
cent. Més informació trucant al 973 62 
31 22 / 973 62 32 39 * Consultar l’horari 
d’obertura 
• Mirador del Cap de la Roca, amb pos-
sibilitat de segellar el vostre passaport 
d’Explora el Parc.
• Mirador de les Gorges de Lladrós. 
Descobriu-lo tot seguint l’itinerari dels 
ponts medievals, entre Arrós i Lladrós.
• Mirador del Pui Tabaca, de recent 
construcció i accessible sols a peu, per-
met observar una extensa panoràmica 
de la Vall de Cardós 
• Àrea d’esbarjo de Cassibrós, amb 
3 taules de pic-nic, una barbacoa i un 
aixopluc. Situada entre la carretera prin-
cipal i la Noguera de Cardós
• Àrea d’esbarjo del Pont de la Regue-
ra. Situada al costat est de la Noguera 
de Cardós, molt propera a Ribera de 
Cardós.
• Àrea d’esbarjo del rentador de 
Ginestarre, situat a l’inici del camí cap a 
Boldís Jussà
• Àrea d’esbarjo de la serradora i la 
mola d’Esterri de Cardós, a l’inici de la 
pista d’accés al Pla de Nègua

A més a més...
• Taller d’artesania tèxtil. Ginestarre. 
Descobriu com  es realitzen de forma 
tradicional els complements del vestir i 
la llar amb telers de baix llis.  Exposició 
viva i amb espai de botiga  http://artesa-
niatextilginestarre.blogspot.com
•  Per als mes caminadors podeu parti-
cipar o reseguir el traçat de la Marxa de 
la Vall de Cardós, Romànic a la Claror 
de 41km, tot passant pels 18 pobles de 
la Vall de Cardós, reseguint els camins 
històrics de ferradura.

A tenir en compte

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

• Tots els pobles son 
accessibles amb vehi-
cle tipus turisme. Per 
la pista d’accés al Pla 
de Nègua cal vehicle 
tot-terreny, i si no en 
disposeu, existeix la 
possibilitat de contrac-
tar un servei de taxi.

• Aprofi teu la tardor i 
l’hivern per a descobrir 
el bestiar que pastura 
pels prats que estan al 
voltant dels pobles.  

• Important activitat ramadera tradicional que 
omplen la vall i que ens permet poder observar les 
diferents races domèstiques que pasturen els prats, 
vaca bruna, ovella aranesa i cavall pirinenc català. Els 
nombrosos prats de dall a l’estiu presenten una gran 
diversitat de fl ors i papallones.
• El Pla de Nequa. Tradicional punt de trobada de les 
bruixes de la Vall de Cardós i Vall Ferrera per fer els 
seus aquelarres. Un bell i singular indret amb una gran 
panoràmica de les muntanyes i boscos de l’entorn, 
ideal per passejar en família. Accessible amb tot-te-
rreny o en BTT. 
• La geomorfologia glacial. El gel i l’aigua van modelar 
aquestes valls fi ns al relleu actual, deixant rastres del 
pas de les glaceres a través dels blocs erràtics.
 • Els espectaculars boscos de l’avetosa de la Selva 
d’Anàs o el bedollar de la Mata d’Arrós i Esterri 
de Cardós. Així com arbres singulars com el clop del 
Cardaire o l’alzina de Bonestarre.
• Els nuclis de bordes de la vall d’Estaon: Les bordes 
de Nibrós, Perafi ta, Clavillats i Cardedo, testimonis 
d’un passat i present ramader i que servien per a guar-
dar l’herba i tancar el bestiar. A la borda de Llosaus, 
a la vall d’Esterri de Cardós, descobrireu com eren les 
antigues bordes amb coberta de palla, avui ja testimoni 
d’un passat.
• Importants vestigis de la guerra civil i la post-guerra 
fan de la Vall de Cardós un indret especial per entendre 
i conèixer a fons aquest drama humà. El Centre 
d’interpretació: Front, exili,  evasió i búnquers, a 
Ribera de Cardós, juntament amb els itineraris del Me-
morial Democràtic que recorren la vall, tenen aquest 
objectiu.
• Esglésies i ermites romàniques de gran valor, 
amb espectaculars campanars com la de Ribera de Car-
dós, i reproduccions de pintures murals romàniques a 
les d’Esterri de Cardós i Ginestarre. 

Visites guiades
Consulteu la nostra agenda d’activitats i els 
guies acreditats en actiu, a l’apartat divulgació 
i interpretació del  web del Parc. O bé, l’apartat 
divulgació i interpretació del visiteu-nos al web 
www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

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 la Vall de Cardós, tro-
bareu tota la informació sobre els allotjaments 
i establiments de la zona. Podeu descarre-
gar-vos-el seleccionant el següent codi QR.
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