Vall de Bonabé
País de fallaires, de boscos centenaris i de prats
interminables... la llar de l’ós bru dels Pirineus!
Inici: Isil, Alòs d’Isil o Refugi del Fornet

Fitxa PNAP

9

Vall de Bonabé i al fons el port de Salau i el pic de Gel

Què hi trobareu

Com arribar

La Vall de Bonabé és la màxima expressió de l’alta muntanya pirinenca. L’excel·lent estat de conservació dels
paisatges que envolten els pobles d’Àrreu, Isil, i Alòs
d’Isil i la zona de Bonabé, juntament amb la tranquil·litat
i la gran diversitat geològica, florística i faunísta present,
i la gran maduresa dels seus boscos fan d’aquest entorn
un dels millors llocs dels Pirineus per gaudir de la natura més salvatge.
L’ós bru ho sap, i és per això que ha escollit aquest
sector del Parc Natural de l’Alt Pirineu com la seva llar
principal on establir-se i reproduir-se, dècades després
de la seva quasi extinció als Pirineus. La Casa de l’Ós
Bru dels Pirineus a Isil esdevé l’espai idoni per descobrir
en família els seus secrets i sentir-lo més aprop.
Som també al país del foc màgic i ancestral de les falles.
Tot un patrimoni immaterial per descobrir als pobles
d’Isil i Alòs d’Isil. El romànic i el patrimoni històric vinculat a l’ús de la fusta completaran una de les experiències que difícilment oblidareu.

Sant Joan d’Isil

Refugi del Fornet

Aplec al Port de Salau

Casa de l’ Ós Bru dels Pirineus

A tenir en compte
• Els mesos d’hivern la
pista forestal del Refugi
del Fornet fins a Montgarri roman tancada a
l’accés motoritzat del 31
de novembre fins el 1
de maig degut a l’elevat
risc d’allaus de neu i les
plaques de gel.
• Descobrir l’habitat de
l’ós bru i els seus rastres
sols és possible amb
una visita guiada. Podeu
reservar el vostre guia a
la Casa de l’Ós Bru dels
Pirineus a Isil.

Els atractius principals
• L’ós bru és l’animal més emblemàtic d’aquestes contrades, el rei dels Pirineus. Descobriu
els seus secrets a través de la Casa de l’Ós Bru
dels Pirineus a Isil. Un centre d’interpretació
preparat per a tot tipus de públic, especialment
el familiar.
• Un espai idoni per realitzar l’ecoturisme,
on a banda de l’ós bru, cal destacar la brama
del cèrvol, els boscos madurs i la flora singular
de l’alta muntanya calcària. Un patrimoni que
podeu descobrir mitjançant la contractació
d’un guia-interpretador del Parc.
• Caminar per la xarxa de senders senyalitzats us ajudaran a descobrir uns paisatges
excepcionals com l’estany d’Airoto, l’enigmàtica
vall d’Arreu i els ports de muntanya transfronterers, a través dels quals molts perseguits
durant les guerres dels segle XX van retrobar la
llibertat. Des dels refugis guardats del Fornet i
Alòs podreu organitzar les vostres excursions.
• Les falles d’Isil, declarades Festa d’Interès
Nacional, esdevenen un patrimoni immaterial
que es remunta en la nit dels temps. Les podeu
descobrir en una sala de la Casa de l’Os Brú o
directament per la nit de Sant Joan.
• El romànic de Sant Joan d’Isil, Alòs d’Isil,
Mare de Déu de les Neus, els ponts medievals
d’Àrreu i Alòs, i les serradores d’Alòs i la Matussiere complementen la vostra visita amb un
patrimoni cultural excepcional.

Serveis per la visita
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

Opcions de la visita
A peu

Dificultat:

baixa,

alta

Tot seguit, us facilitem les dades dels
itineraris recomanats

ge fins al santuari de Montgarri i el Pla de
Beret a la Val d’Aran. Podeu retornar per
la carretera del port de la Bonaigua fins
arribar de nou al punt de partida.

D Volta d’Àrreu

Equipaments

Volta d’Àrreu
Inici/ﬁnal : Borén
Durada : 1h 15’
Desnivell : 230 m
Recorregut: 3,5 km

• Casa de l’Ós Bru dels Pirineus a Isil,
un centre d’interpretació des d’on podreu
conèixer aquest animal emblemàtic i
organitzar les vostres visites guiades pel
l’entorn natural. Tel. 973 083044. Més informació a www.fundacionosopardo.org
• Refugi d’Alós. Antiga escola del poble
rehabilitada com a refugi guardat amb
un dormitori de 20 places i cuina d’ús
lliure. 642 580 685 refugialos.wix.com/
refugialos
• Refugi del Fornet. Refugi guardat i
punt d’informació associat del Parc.
Amb 3 dormitoris, un total de 28 places i
servei de bar-menjador. Obert tot l’any.
618 146 705/6 www.facebook.com/refugidelfornet
• Refugi d’Airoto. Refugi lliure situat a
2.200 m al costat de l’estany d’Airoto. De
10 places. www.uec.cat.

M Ruta de l’Ós Bru
Inici/ﬁnal : Isil
Durada : 50’
Desnivell : 150 m
Recorregut: 2,4 km

G Itinerari del Port de Salau
Inici/ﬁnal : Refugi del Fornet
Durada : 3h 40’
Desnivell : 715 m
Recorregut: 8,4 km

J Itinerari del Port d’Aulà
Inici/ﬁnal : Aparcament de Perosa
Durada : 3h 55’
Desnivell : 800 m
Recorregut: 8,7 km

En BTT
L Bonabé

Inici/ﬁnal : Alòs d’Isil
Desnivell : 410 m
Recorregut: 34,6 km

En vehicle
Descobriu la vall de Bonabé al complet
partint d’Isil direcció al refugi del Fornet,
i apartir d’aquí amb vehicle tot-terreny i
realitzant parades per gaudir del paisat-

A més a més...
• Al Port de Salau, al costat de les restes
de l’antic telefèric de fusta de la Matussiere, el primer diumenge d’agost es
realitza cada any una trobada d’agermanament festiva entre catalans i occitans,
amb balls tradicionals i tast de vi pallarès
i formatge occità.
• L’Ecomuseu de les Valls dÀneu, a Esterri
d’Àneu, us permetrà descobrir de forma
guiada com era la vida tradicional en
aquestes valls a principis del segle XX.
Des de l’Ecomuseu s’organitzen també
visites guiades a l’església romànica de
Sant Joan d’Isil i a la serradora d’Alòs. 973
62 64 36 www.ecomuseu.com

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.

moderada,

Allotjaments

Guia

www.femparc.cat

