
Comarca: Alt Urgell  Municipis (pobles): Cava (Cava, Ansovell, el Querforadat) i Arsèguel

Què hi trobareu Com arribar

Pobles als peus de 
les parets del Cadí
Boscos i petits pobles de muntanya amb la serra 
del Cadí com a teló de fons.

Al vessant nord del Parc i sota la impressionant paret 
de la serra del Cadí, hi trobem petits pobles de gran 
interès tant pel seu atractiu paisatgístic com per 
l’interès cultural.
Cava, Ansovell, el Querforadat i Arsèguel, ben 
coneguts per la seva imatge amb el teló de fons de 
la serra del Cadí amb les canals ben plenes de neu, 
estan envoltats de boscos, alguns molt vells, per on 
passen un seguit de senders per poder gaudir de la 
natura en el seu estat més pur. 
A les parts més altes, hi trobem el pi negre amb 
un sotabosc integrat sobretot de ginebró o neret. 
Per sota del pi negre, s’hi troba el pi roig, i formant 
clapes enmig del pi roig, els aurons, bedolls i trèmols, 
i al fons de les valls, la vegetació de ribera. A destacar 
la vegetació de tartera als peus de les canals.
La fauna més representativa que viu en aquests bos-
cos és el cabirol, l’isard, la marta, el gall fer i el picot 
negre, el llangardaix verd, la serp verda i groga i el 
tritó dels pirineus.
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Autor: Richard Martín Vidal

Cava   
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Santuari del Boscalt.  
Arxiu del P. N. del Cadí-Moixeró

Pi de l’Orri, un arbre singular
Arxiu del P. N. del Cadí-Moixeró 
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Serra del Cadí
Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró



AGENDA D’ACTIVITATSALLOTJAMENTS

 www.facebook.com/PNCadiMoixero

Equipaments
• Parc Olímpic del Segre (Seu d’Urgell).
• Àrea recreativa de Boscalt: taules, 
font i plafons informatius.
• Oficina de turisme (Seu d’Urgell)
• Espai Ermengol (Seu d’Urgell)

A més a més...
• Aplec del Boscalt, popular aplec de 
la Mare de Déu de Boscalt. El Boscalt és 
conegut pel boix centenari.
• Romànic. Ruïnes de Sant Martí 
d’Ansovell

• L’església de Sant Cristòfol de 
Vinyoles, amb la casa d’origen 
medieval.
• Restes de la capella de Sant 
Marçal de Vima.

• Al nucli del Pont d’Arsèguel, s’hi troba 
la fàbrica de llanes, on es pot contem-
plar una filadora dissenyada al segle 
XVIII. Al poble d’Arsèguel, també podeu 
visitar el Museu de l’Acordió. 

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

A tenir en compte
· Cal tenir en compte l’estat de les 
carreteres i camins a l’hivern, ja 
que aquests indrets es troben a la 
cara nord de la serralada del Cadí 
i les baixes temperatures i la poca 
insolació fan que l’asfalt estigui 
humit i moltes vegades, glaçat.
·  També cal ser prudent en conduir 
per aquests poblets perquè les 
carreteres d’accés acostumen a 
ser estretes i en algun tram no és 
possible el pas de dos vehicles. 

• Les impressionants vistes de la 
cara nord del Cadí i les seves canals.

. Patrimoni històric (santuari de 
Boscalt, esglésies romàniques, camí 
ramader i cardoner... )

• Pobles de muntanya que tenen el 
Cadí com a teló de fons.

• Llegendes i tradicions: la prince-
sa Moctezuma o el Boix de Boscalt, 
entre altres

• Grans extensions de boscos amb 
arbres singulars com el Pins de 
l’Orri o el mateix Boix de Boscalt, un 
dels més antics del Pirineu.

. El bosc d’Ansovell va inspirar Víctor 
Català en la seva novel·la Solitud. 

Trobareu informació detallada al web 
del Parc Natural sobre el programa 
d’activitats del Parc, xarxa de sen-
ders, infraestructures (àrees recrea-
tives, miradors, centres d’interpreta-
ció, ...) i productors locals i ecològics: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/cadi

       A peu

      Ansovell - Santuari de Boscalt  
(GR 150)
Inici/Final: Ansovell
Recorregut: 3,6 km
Durada: 50‘
Desnivell: 160 m

      Ansovell – El Querforadat   
(GR 150)  
Inici/Final: Ansovell/El Querforadat
Recorregut: 7,6 Km 
Durada: 2h 30’
Desnivell acumulat: 907 m

      Cava – El Querforadat (d’ana-
da pel coll d’Eruga i tornada coll 
de Cristià)
Inici/Final: Cava
Recorregut: 6,9 km
Durada: 3h
Desnivell acumulat: 1050 m

       En BTT 

          Volta al Cadí-Moixeró en BTT
Recorregut: 222,3 km
Durada: 23h 50’
Desnivell: 6.180 m

       En vehicle
• Visita al poble d’Arsèguel, conegut 
per la trobada d’acordionistes del Piri-
neu que s’hi celebra cada any.
• Cava, Ansovell i el Querforadat, 
petits poblets al peu del Cadí

www.femparc.cat
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Dificultat:     baixa,     moderada,     alta,     molt alta

https://www.facebook.com/PNCadiMoixero
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi

