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E
ls sabadellencs Clara 
i Màrius fa 23 anys 
que estan junts i te- 
nen una filla en comú,  
la Berta, que segueix 
les aventures dels seus  

pares, uns apassionats de la munta-
nya. Cada any planifiquen “el seu viat-
ge”, buscant indrets on hi hagi grans 
cims. Aquest va ser un reclam quan 
els vam proposar una escapada a l’Al-
ta Ribagorça, emmarcada per cims de 
més de 3.000 metres i l’incomparable 
entorn del Parc Nacional d’Aigüestor-
tes i la vall de Barravés. Aquest cop la 
Berta no ens acompanya. 

Tenim un programa molt dens 
i demano a la Clara i en Màrius poder 
iniciar el nostre recorregut com més 
aviat millor. L’Alta Ribagorça és una 
de les comarques més petites de la 
Catalunya administrativa, es troba  
a l’extrem nord-oest dels nostres Piri-
neus. Des del Vallès Occidental, aga-
fem l’N-230 per accedir-hi, ja que és 
la via més ràpida. 

Però abans d’arribar al punt on des-
cansarem, ja a la Ribagorça, fem una 
primera parada a Areny de Noguera, 
un poble d’origen medieval, a la Franja 
de Ponent, que amaga el 47  MUSEU 
DELS DINOSAURES. És un espai 
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clara borrell. 44 anys. és actriu, 
presentadora i locutora de ràdio  
i televisió. ha posat veu a programes 
com ‘quèquicom’, ‘efecte mirall’  
o ‘la cuina de l’isma’.

màrius duran. 45 anys. és empresari 

de l’automoció. l'apassionen els alps 

i els esports, combina els esquís  

amb les raquetes a l’hivern  

i les botes a l’estiu.

La Clara i el Màrius
surten a observar 
ocells amb Pire- 
naicum partint 
del nucli d’Aneto. 

els protagonistes la clara i el màrius

L’Alta Ribagorça, que s’estén més enllà dels límits 
de Catalunya, reuneix uns enormes atractius:  
el Parc Nacional, el romànic o les falles. Però 

també hi trobarem activitats més originals, com 
ara l’observació de flora i fauna o el descobriment 

de les petjades dels dinosaures. 
 Susanna Casanovas /  Jordi Bas
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museístic on es fa un repàs del patri-
moni paleontològic de fa 75 milions 
d’anys. A la visita aprenem que els 
dinosaures que es van trobar aquí se 
situen entre els últims a extingir-se, 
i que en tenen un de propi batejat amb 
el nom d’Arenysaure. 

Val la pena caminar pels voltants 
i fer una visita als jaciments d’icnites 
(petjades de dinosaures), on descobri-
rem una reproducció d’un hadrosaure 
(anomenat també bec d’ànec). Inten-
tem fer la descoberta d’un segon jaci-
ment, el de Blasi, però desistim. En la 
recerca, però, hem trobat les restes del 
castell d’Areny, ubicat dalt d’un turó, 
rodejat d’un paisatge majestuós en què 
destaquen les tonalitats verdes dels 
prats, grises de les pedres i violetes 
de la posta de sol. Un magnífic regal. 

A Areny  
de Noguera, 

a la Franja 
de Ponent, 

tenen un 
dinosaure 

propi: 
l’‘Areny-

saure’

Embadalits, decidim 
tornar als vehicles, cal ser 
puntuals per anar a sopar 
a Les Cumbres del Pont 
de Suert. Abans deixem 
les maletes al nostre allot-
jament, l’Hostal Canigó, 
un establiment familiar 
de tota la vida, reformat 
amb molt bon gust. 

La Montse Perati ens 
ha reservat una taula al 
restaurant, un local amb un disseny 
modern que combina l’aspecte alpí, 
les parets de pedra, la fusta envelli-
da i la imatge d’un cérvol amb una 
gran cornamenta que sembla mirar-te 
fixament. La cuina té reminiscències 
sud-americanes, fruit dels molts viat-
ges del seu cap de cuina, en Bernat 

 
La parella visita 
els jaciments de pet-
jades de dinosaures 
d’Areny de Noguera 
i pel camí troben  
una reproducció 
d’hadrosaure.  
 
Al Museu dels Dino-
saures descobreixen 
curiositats sobre 
aquests animals.

Adrián González 
guia el Màrius i la 
Clara en una activitat 
d’observació d’ocells, 
a Aneto. 
 

 
 
A Les Cumbres 
del Pont de Suert, la 
parella tasta delícies 
de l’Alta Ribagorça.

les falles
L’Alta Ribagorça és la comarca que 
compta amb més pobles fallaires. 

Les falles són troncs resinosos  
d’uns dos metres de llargària,  

que es preparen uns dies abans per 
tal que estiguin a punt el dia de la 

baixada. La baixada de falles s’inicia 
des d’un lloc elevat de la muntanya, 
visible des del poble, on hi ha plantat 

un pi anomenat faro. La davallada  
es materialitza amb una filera de foc 

encapçalada per un fadrí major  
o cap de colla, que guia els fallaires 

fins a la plaça del poble.

Camins de Foc. És una proposta de sende- 
risme per recórrer deu itineraris que us 

portaran fins als faros més espectaculars  
de l’Alta Ribagorça. Els recorreguts es poden 
fer durant tot l’any i la seva baixa dificultat 

els fa adients per a qualsevol tipus de públic.

Donés Cirera en aquest continent. 
Avui tastem uns entrants on no hi 
falta la girella, un embotit típic de 
la zona, fet a base de corder i arròs, 
seguit d’unes croquetes de pollastre 
amb tòfona casolanes i un boníssim 
paté de campanya. De segon, escollim 
un tataki de tonyina amb endívies 
i espàrrecs, un cebiche de corbina, un 
filet de vedella i foie gras. I per pos-
tres, un pastís fi de poma amb gelat de 
vainilla i un pastisset d’ametlla. “És 
boníssim, això!”, afirma la Clara en 
tastar per primera vegada la girella; 
“brutal”, afegeix en Màrius. 

Un bon esmorzar i seguim!
Decidim no allargar gaire la sobre-
taula, atès que demà cal matinar. La 
comoditat dels llits de l’Hostal Canigó 
ens facilita un somni planer. Al matí, 
la Conxa Mestre ja ens ha preparat 
un bon esmorzar amb sucs naturals, 
croissants acabats de fer, pa de pagès 
i una mica d’embotit i cafè en el seu 
acollidor menjador. Agraïm l’hospi-
talitat de la nostra amfitriona i aga-
fem de nou els vehicles per recórrer 
un nou tram de l’N-230 fins a la zona 

més septentrional de la 
comarca, el nucli d’Ane-
to, de nou en territori de 
la Franja. Allà ens espe-
ra l’Adrián González, de 
l’empresa Pirenaicum. 
La seva gran passió són 
els ocells i avui ens ha 
preparat l’experiència 
48  OCELLS DELS PIRI-
NEUS. Des del mateix 
poble d’Aneto, al costat 
de l’església, agafem un 

sender que ens porta fins al mirador 
dels Esquellots, que té una vista pano-
ràmica de la vall de Barravés. Avui 
fa un dia especialment calorós que 
dificulta l’observació de les aus, que 
prefereixen romandre fresques al cau. 
Però tenim sort i albirem un aufrany 
comú també anomenat au frare, el 
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Tenim sort 
i albirem 

un aufrany 
comú, el 

voltor més 
petit, també 

anomenat 
‘au frare’

més petit dels voltors 
europeus. L’Adrián ens 
explica com n’és de vul-
nerable i sensible a l’al- 
teració del seu hàbitat. 
De tornada ens topem 
amb l’apol·lo, una bella 
papallona blanca deco-
rada amb grans taques 
negres i molt apreciada 
pels col·leccionistes. Pre- 
cisament, sembla que la captura ex- 
cessiva i el canvi climàtic han provocat 
que en disminueixi la població.

Complementem la lliçó de fauna 
amb la visita a dos centres d’interpre-
tació ubicats gairebé l’un davant de 
l’altre, a tan sols dos quilòmetres de 
diferència: el 49  CENTRE D’INTER- 
PRETACIÓ D’ANETO i el 50  CEN- 
TRE D’INTERPRETACIÓ ‘LA SER-
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càmping: la més mínima expressió 
d’allotjament, però amb la comoditat 
de dormir en un llit. La calor no aflui-
xa i la Clara decideix refrescar-se a la 
piscina presidida per un gran mural 
amb una V i una espiga. Quin signifi-
cat deu tenir? L’Anna Iglesias, tècnica 
superior en procediments en pintura 
mural i escultòrics, va assumir fa uns 
anys la direcció del càmping i n’ha fet 
un laboratori d’art en directe. 

Les maduixes: una delicadesa
Esperem gairebé l’última hora de la 
tarda per atansar-nos a la finca de la 
Maite Martos i el David Almodóvar, 
una jove parella d’agricultors que cul-
tiven un dels productes més apreciats 
de la Ribagorça: les 51  MADUIXES DE 
SISCARRI. Són gent humil que trans-
meten passió per allò en què creuen 

La Clara i el Màrius
descobreixen el 
salencar de Barruera, 
la zona humida 
més important 
de la comarca.

La parella descansa
a l’Hostal Canigó del 
Pont de Suert i agafa 
forces per a la jornada 
de l’endemà.  

Maite Martos
cull maduixes  
de Siscarri, al Pont  
de Suert.

Al restaurant 
El Ventador de 
Barruera, la parella 
s’acomiada  
de la gastronomia  
ribagorçana.

La nit del dissabte, 
el Màrius i la Clara 
gaudeixen de la  
festa de les falles  
a Barruera.

ZONA DE FRONTERA. A la Ribagorça, els límits administratius entre Catalunya  
i Aragó són imprecisos i en alguns casos absurds, fins al punt de tallar pobles i termes 
municipals per la meitat, si bé la convivència diària els manté units. L’any 2014, es va 
crear l’associació turística Punto Pirineos (  www.puntopirineos.com), formada  
per empresaris del sector que reclamen una millor atenció a aquesta zona del Pirineu.

RADORA’, que és punt 
d’informació del Parc 
Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici 
a Senet.

Ja és hora de dinar, 
així que fem via cap a la 
Fonda Mas de Vilaller, on 
ens espera l’Albert Fran-
co, qui regenta amb la 
seva família aquest local 

amb 100 anys d’història. El menjar és 
100% casolà amb productes cultivats 
al seu hort. Ens decidim per un bon 
trinxat, entremesos, uns peus de porc 
i una vedella amb bolets. Tot boníssim!

Amb la panxa ben plena busquem 
una mica d’ombra i refrigeri al Càmping 
Alta Ribagorça, ubicat a les Bordes, on 
avui passarem la nit en un Refu-room, 
un concepte versàtil dins del món del 

D’ON VE  
EL NOM DE 
‘RIBAGORÇA’  

La comarca de l’Alta Ribagorça és de recent creació (té tan sols  
32 anys. Anteriorment, els municipis del Pont de Suert, la Vall de Boí  
i Vilaller formaven part del Pallars Jussà, i la seva constitució  
com a comarca pròpia respon al desig dels seus habitants de veure 
reconeguda la seva personalitat ribagorçana, no pas pallaresa. 
Antigament, l’Alta Ribagorça era coneguda com la Muntanya Xica. 
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Ca Milieta és tot un  
referent culinari a l’Alta 
Ribagorça, i el Màrius 
i la Clara ho poden  
comprovar personalment.  
A la dreta, una excursió  
al voltant de Taüll.

  
La parella s’atreveix 
amb tot, fins i tot amb  
la via ferrada Tossal  
de Miravet, que fan amb 
el guiatge del Xavi Metal.

El videomapatge 
de Sant Climent de Taüll 
és tot un espectacle de 
color i música que permet 
conèixer, in situ, com es va 
pintar el famós Pantocrà-
tor, convertit en tot un sím-
bol del romànic català. 

el salencar de llesp

lògica que ens ha pre-
parat la Blanca Iglésias,  
filla de la fundadora Emí- 
lia Ricou, i que tan ama-
blement ens ha servit en  
Jordi, el seu marit. Amb  
150 anys d’experiència  
entre fogons, la fama 
del lloc és realment me- 
rescuda.

Ara cal pair-ho, així 
que marxem cap a la Vall de Boí, con-
cretament fins a Barruera, per viure  
la 52  BAIXADA DE LES FALLES. Vora  
el riu, ja veiem encès el faro (un pi 
plantat) i els fallaires comencen el des- 
cens. Un espectacle de foc, música i tra- 
dició que posa punt final al dia d’avui. 

i que produeixen. La Maite i en David 
ens expliquen que la maduixa de mun-
tanya és dolça, gustosa, carnosa i molt 
aromàtica i que bona part d’això es 
deu al contrast de la temperatura entre 
la nit i el dia. No ens estranya que res-
taurants com l’Alkimia de Barcelona 
i el Ferreruela de Lleida siguin clients 
seus. “Jo no pararia de menjar-ne!”, 
exclama la Clara.

I la nit encara no s’acaba, ja que 
cal sopar al restaurant Ca Milieta per 
agafar forces i anar a veure les falles 
de Barruera. Omplim l’estómac amb 
una deliciosa escudella, una crema de 
ceps, una amanida de l’hort, un assor-
timent de patés de bolets, un corder 
a la brasa i un estofat de vedella eco- 

És trenc d’alba i el silenci impreg-
na el salencar de Barruera, un dels 
millors espais humits de l’Alta Riba-
gorça. Hem quedat amb la biòloga 
Judith Mira, de l’empresa 53  LA PET-
JADA. Al llarg de dues hores, la Judith 
ens descobreix un espai ple de vida a 
través d’un itinerari circular a peu pla 
entre cartells informatius, passarel-
les de fusta, miradors, observatoris 
i senders interiors. Les explicacions 
són amenes, curioses i divertides i el 
temps passa molt ràpid. “A la Berta li 
encantaria la llegenda de les encantà-
ries”, coincideixen tant la Clara com en 
Màrius, que decideixen repetir l’expe-
riència amb la seva filla aviat. 

Amunt cap als faros
L’itinerari ens ha despertat la gana 
i, com que hem hagut de matinar, 
decidim fer un cafè al Lola Coffee 
& Brunch entre brownies, pastissos 
de pastanaga i magdalenes... Quines 
temptacions! Amb el sucre a la sang, 
agafem el cotxe i ens arribem a la plaça 
on es dreça l’església de Santa Maria de 
Taüll. Allà ens espera el Moisès Sans, 
de Guies de Taüll, per fer l’excursió 
54  VISTES DELS FAROS. Es tracta  
d’un itinerari que transcorre pels ca- 

mins de ferradura que 
uneixen els pobles de la 
vall fins a arribar al faro, 
punt de partida de la bai- 
xada de les falles, tot fent  
reviure aquesta festa de- 
clarada patrimoni imma- 
terial per la Unesco. El Moi  
és fill de la vall i ens ex- 
plica algunes curiositats 
sobre el món fallaire, com  
per exemple que antany 

únicament es podia córrer a partir  
dels 12 anys (quan es considerava el pas  
de nen a adult), o que el primer a córrer  
les falles era l’últim que s’havia casat.

El repic de campanes de Sant Cli-
ment de Taüll ens avisa que aviat co- 
mençarà la projecció d’una experi-

A part del salencar de Barruera, l’Alta 
Ribagorça disposa d’un segon salencar,  
el de Llesp. Els amants de l’observació 
d’ocells i de la fauna en general, hi trobaran 
diferents espècies pròpies dels hàbitats  
de ribera, com ara ànecs, polles d’aigua  
o bernats pescaires. També hi són freqüents 
les serps d’aigua, diferents tipus d’amfibis  
i, fins i tot, alguna llúdriga. Cal destacar  
que alguns dels espais estan adaptats per  
a persones amb mobilitat reduïda i dificul- 
tats visuals (panells informatius en braille).

El salencar 
de Barruera  

és un dels 
millors 
espais 

humits  
de l’Alta 

Ribagorça
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Susanna Casanovas Muñoz.  Treballa com a agent tècnica de comunicació al Consell Comarcal  
de l’Alta Ribagorça | Jordi Bas Casas. Fotògraf especialitzat en natura i paisatges dels Pirineus.

si voleu més informació sobre experiències  
per gaudir de la tardor i l’hivern, escanegeu 
aquest codi qr al vostre dispositiu.

47 | MUSEU DELS  
DINOSAURES

 Major, 3. Areny de Noguera
 680 20 04 24 / 971 54 02 00  

 dinosauriosdearen.es
 1,50€ |  De dimarts  

a divendres, d’11 a 14 i de 17  
a 20 h. Dissabtes i diumenges,  

de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

48 | OCELLS DELS PIRINEUS
 Aneto (punt de trobada) 

 686 33 23 45
 pirenaicum.com

 adults: 15€; infants: 7,50€ 
(grup mínim, 4 persones)
 Es fa a la primavera, l'estiu 

i la tardor. L’activitat sol durar 
entre 2 i 3 hores. 

49 | CENTRE  
D’INTERPRETACIÓ D’ANETO

 Major, 8. Aneto (Montanui)
 976 07 00 00

  rednaturaldearagon.com/
centros/centro-de-interpreta-

cion-aneto/
 Gratuït |  Obren durant 

l’estiu i en dies festius. Matins,  
de 10 a 14 h, i tardes, de 16 a 20 h.

50 | CENTRE D’INTERPRE-
TACIÓ ‘LA SERRADORA’

 Port, 10. Senet (Vilaller)
  973 69 82 32 |  Gratuït

 De 9 a 14 i de 15.30 a 17.45 h. 
Diumenges, obert als matins.

51 | MADUIXES DE SISCARRI
 Ctra. N-230, km 127. Vilaller
 669 57 46 95 / 618 03 53 31

 maduixesdesiscarri.cat
 S’ha de concretar per telèfon 

 Hi ha punts de venda  
en establiments de la comarca. 

 52 | BAIXADA DE FALLES 
Patronat de Turisme 

Alta Ribagorça
 Av. de Victoriano Muñoz, 48. 

El Pont de Suert |  973 69 03 53
  turismealtaribagorça.cat

 Del 14 de juny al 28 de juliol  
a la nit, en diferents nuclis. 

53 | SALENCAR  
DE BARRUERA

La Petjada 
 El Pont de Suert 

 620 81 61 84

INFORMACIÓ PRÀCTICA
LES EXPERIÈNCIES  

RECOMANADES

A la Fonda Mas, 
de Vilaller, el Màrius 
i la Clara tasten  
plats tradicionals  
de muntanya elabo- 
rada amb productes 
de l'hort propi.

La parella fa estada
al càmping Alta Riba-
gorça, que és com 
una galeria d’art 
a l’aire lliure. Al mig, 
unes maduixes  
de Siscarri.
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ència que no podem passar per alt:  
el 55  VIDEOMAPATGE. A dins l’es-
glésia, tot és foscor i silenci. Un fil 
musical posa la pell de gallina i l’esclat 
de colors sobre les parets mil·lenàries 
et transporta segles enrere. És fasci-
nant de veure in situ com podien ser 
de boniques les pintures romàniques! 
Els trenta minuts que dura la projec-
ció són una experiència genial. “Val 
molt la pena!”, diu en Màrius.

A Barruera, l’Elisabeth Farrero, del 
restaurant El Ventador, ens ha reser-
vat taula. És el nostre comiat de les 
taules ribagorçanes i coincidim tots 

plegats que és immillorable. La cuina 
de l’Elisabeth és un esclat de gustos, 
colors, textures... un autèntic festival. 
Ens deixem aconsellar i degustem un 
seguit de plats exquisits: carpaccio de 
pop amb pickles, amanida de tomàquet 
rosa de Sopeira amb ventresca, galta 
de vedella amb botifarra de perol, lin-
got de peus de porc amb remolatxa, 
gambes i salsa d’ostres i, de postres, 
un pastís de formatge i mango. 

Una via ferrada de luxe
Després d’aquest dinar, la millor opció 
seria buscar una ombra en un prat  
i fer una bona migdiada, però som  
gent canyera i hem reservat per al 
final una activitat amb molta adrena-
lina, la 56  VIA FERRADA TOSSAL 
DE MIRAVET, conduïda per en Xavi 
Metal, un ésser definit per la Clara com 
“d’un altre planeta”. En Xavi és cone-
gudíssim en el món dels muntanyencs 
per les seves escalades i ascensions 
dins i fora dels Pirineus. Durant dues 
hores progressem per parets verticals 

Antany només es 
podia córrer falles 
a partir dels 12 anys, 
com a símbol del  
pas de nen a adult

58 | FONS DE ROCA  
A LA COSTA BRAVA
La Costa Brava és un paradís tam- 
bé per sota de l’aigua. Per gaudir 
de fauna marina, Aquàtica propo- 
sa una sèrie d’immersions en els 
cèlebres fons de roca emporda-
nesos. N’hi ha de tots els nivells, 
a diferents profunditats sempre 
ben il·luminades. Podem esperar 
gran varietat de peixos: blènnids, 
castanyoles, meros, morenes, etc. 
Cal experiència en submarinisme. 
Aquàtica Illes Medes 

 Paratge Camp de l’Arbre, s/n. 
L’Estartit |  972 75 06 56

 www.aquatica-sub.com

57 | A LA RECERCA  
D’ÓSSOS A TAVASCAN
Si proposem activitats d’albira-
ment de fauna, no ens podem 
oblidar de la bèstia més grossa 
del Pirineu: l’ós bru. Piros 
Explorer combinen el guiatge 
de muntanya amb les lliçons 
de biologia centrades en aquest 
mamífer reintroduït al seu 
hàbitat ancestral. Establint 
un campament a 2.000 metres 
d’altura, buscarem copsar 
i aprendre la vida d’aquests 
mamífers en expedicions 
que van dels dos als vuit dies, 
al cor del Pirineu més remot. 
Només per als més atrevits.  
Piros Explorer 

 Tavascan 
 692 57 87 98

 pirosexplorer.com
 Expedició de 2 dies: 280€  

per persona; expedició  
de 4 a 8 dies: a partir de 480€ 
per persona.

60 | VOLTORS I AUS  
NECRÒFAGUES  
A L’ALT URGELL 
Els Pirineus catalans gaudeixen 
d’una gran varietat d’ocells 
necròfags, entre els quals es 
troben el voltor comú, el voltor 
negre, l’aufrany i el trencalòs. 
Viatges Salvatges, que organitza 
sortides respectuoses amb la 
fauna, el medi i les poblacions 
locals, proposa una expedició 
a l’extrem de l’Alt Urgell 
i dels Pallars per copsar  
i aprendre el dia a dia d’aquestes 
espècies en el seu entorn 
natural, gaudint de l’experiència 
de la mà de guies experts en el 
territori. L’excursió dura dos dies 
i els nens participants han de 
tenir dotze anys, com a mínim,  
si bé l’experiència és assequible 
amb ganes de caminar. 
Viatges Salvatges

 Firal, 86. Sarrià de Ter
 621 21 96 34

 viatgessalvatges.com
 Dates per concretar. 

 
59 | ISARDS A LA SERRA  
DE BOUMORT
La serra de Boumort és  
una de les zones més remotes  
i verges del Prepirineu. Fa gai- 
rebé trenta anys que aquesta 
i les valls contigües es van 
convertir en una reserva de caça 
que conté una gran varietat  
de cèrvids (especialment 
cérvols, daines i isards)  
i, sobretot, quatre aus prote-
gides com el mussol pirinenc,  
el picot negre, la becada  
o el trencalòs. Els guies  
de Salvatgines, equipats  
amb material òptic de precisió,  
ens introduiran als diferents 
ecosistemes de Boumort,  
a través d’un itinerari que es fa 
en tot terreny. Una jornada 
intensa que us deixarà 
empremta.  
Salvatgines

 627 75 32 05
 www.salvatgines.com 

 També fan activitats  
d'educació ambiental.

ALTRES EXPERIÈNCIES PER DESCOBRIR 
L’ENTORN DE MANERA ACTIVA
La Clara i el Màrius han passat un cap de setmana  
d’immersió en els paisatges de la Ribagorça. També 
és possible gaudir de l’entorn natural amb les millors 
experiències actives en altres indrets del país.

A MÉS A MÉS
ON MENJAR

LES CUMBRES
És una molt bona opció per tastar 
productes km 0 amb una acurada 

carta de plats elaborats a un 
preu competitiu.  Av. de 

Victoriano Muñoz, 29. El Pont 
de Suert |  973 69 02 08
 Menú diari, 18€ sense cafè; 

carta: 25-35€ |  A pocs metres  
 Terrassa amb bona vista.

FONDA MAS
És un restaurant modest on 

acostumen a anar els caçadors 
de la comarca i les famílies els 

diumenges. Ofereixen plats 
tradicionals de muntanya  

amb productes del seu hort. 
 Av. del Progrés, 2. 

Vilaller |  973 69 80 09 
 fondamas.cat |  Menú: 15€

 | .

CA MILIETA
L’especialitat de Ca Milieta és 

la cuina tradicional ribagorçana. 
El menú es modifica en funció 

ON DORMIR
HOSTAL CANIGÓ

Hostal amb un ambient familiar, 
reformat amb molt bon gust 

i amb uns esmorzars complets 
i de qualitat. Bona relació 

qualitat-preu. 
 Av. de Victoriano Muñoz, 18. 

El Pont de Suert |  629 21 55 04
 hostalcanigo.net

 Preu mitjà de l’habitació  
doble: 37-48€ |  |  Disposa 

d'aparcament per a motos i bicis.

CÀMPING ALTA RIBAGORÇA
Càmping familiar amb un toc 

personal on es combina l’art i la 
música amb una cuina senzilla, 

però de qualitat. Hi trobareu 
plats de cuina vegetariana.

 Ctra. N-230, km 131. 
El Pont de Suert 

 973 69 05 21 / 675 55 77 46 
 campingaltaribagorça.es 

 Preu mitjà de l’habitació doble: 
25-30€ (refu-room), segons 

la temporada; bungalou 
(5 places): 50 -90€; casetes 
(2 places): 35-50€ |  |  

 Disposa de piscina.

 lapetjadablog.wordpress.com 
 10 i 17€, en funció 

de la durada de l’activitat
 Durant l’estiu (s’ha 

de concretar per telèfon).

54 | VISTES DELS FAROS
Guies de Taüll

 Graïeres, 15. Taüll (la Vall 
de Boí) |  676 22 50 72 

 guiestaull.com |  25€ 
 De 9.30 a 13 i de 16.30 a 20 h, 

aproximadament.

55 | VIDEOMAPATGE 
A TAÜLL

Centre del Romànic  
de la Vall de Boí

 Batalló, 5. Erill la Vall (la Vall 
de Boí) |  973 69 67 15

 centreromanic.com
 5€ |  De 10 a 14 i de 16 

a 19 h (Setmana Santa, juliol 
i agost fins a les 20 h).

56 VIA FERRADA 
TOSSAL DE MIRAVET

ECEM Escola de Muntanya
 Barri d’Aragó, s/n. El Pont  

de Suert |  607 08 38 83 
678 60 90 98 / 678 60 90 97 
 ecemescolademuntanya.com 

 Adults: 50€; nens, 40€ 
 Tot l’any.

de la temporada. El restaurant  
es troba emplaçat en l’anomenada 
borda de Ramon, datada del 1837, 
on es combina l’edificació antiga 

amb la nova.  Ctra. N-230,  
km 129,5. Les Bordes (el Pont 

de Suert) |  973 69 06 97 
  restaurantcamilieta.com

 Carta: 25€ |  |  
 La terrassa està emplaçada 

a l’era de la borda. 

LOLA COFFEE & BRUNCH
Pastissos fets a casa i creps 

espectaculars.  Pg. de Sant 
Feliu, 33. Barruera (la Vall 

de Boí)|  635 99 52 70 
 |  |  |  El local és petit 

però molt acollidor.

EL VENTADOR
Productes frescos de proximitat, 

carns ecològiques i els sabors 
més contemporanis de la cuina 
d’autor. Si hi aneu amb canalla, 

difícilment hi trobareu  
plats convencionals.

 Pg. de Sant Feliu, 49. Barruera 
(la Vall de Boí) |  661 86 34 00

 elventador.business.site
 Preu mitjà de la carta: 25€ 

 |  Cal reservar-hi, ja que 
no hi ha gaires taules.

i graons metàl·lics, travessem ponts 
tibetans i ens deixem lliscar per una 
tirolina aèria. “No havíem fet mai una 
via ferrada i és impressionant, desta-
quem l’energia i la professionalitat d’en 
Xavi”, afirma el Màrius.

Acabem rebentats, però satisfets 
per totes les sensacions viscudes 
aquest cap de setmana i amb ganes  
de tornar-hi ben aviat. Una llarga llista 
d’indrets, gent hospitalària i fabulosa 
gastronomia ens esperen per veure  
i viure la pròxima vegada. 


