
Què fer a Lladorre 
 

1 – Castell de Lladorre 
El castell de Lladorre té planta lleugerament ovalada, amb una longitud 
aproximada de 40 metres i una amplada d'entre 15 i 19 metres. Actualment 
els murs es conserven en alguns sectors fins a una alçada de 5 metres. Es 
conserva gairebé tot el perímetre però han caigut l'angle nord-oest i el tram 
més occidental de la paret meridional. 
A la paret septentrional hi ha 5 espitlleres i, cap a l'interior, hi ha un mur 
paral·lel que correspon al tancament de les cambres. A la paret meridional 
només conserva 3 espitlleres però són més evidents les dependencies 
adossades als murs, conservant-se també els murs de separació entre elles; 
hi ha almenys 8 cambres diferents amb unes mides d'uns 2,30 x 3,30 metres. 
El parament és de pedra llicorella unida amb fang. 
 
 

2 - Sant Martí de Lladorre 
Sant Martí de Lladorre és l'església parroquial del poble de Lladorre, en 
el terme municipal del mateix nom, a la comarca del Pallars Sobirà. Està 
situada dins del nucli de població al bell mig dels dos veïnats que 
configuren aquest poble. 
Església d'una sola nau, dividida en tres trams, amb capelles laterals i 
capçalera rectangular al nord. En la façana situada sota el pinyó de la 
coberta, a migdia, s'obre la porta d'arc de mig punt adovellada, i per 
damunt d'aquesta un òcul. Als extrems hi ha estretes espitlleres. A 
l'oest de la façana s'aixeca la torre campanar amb un primer cos quadret, que en la part 
superior es transforma en octogonal rematada per un airós xapitell. En la base del campanar, en 
un petit bloc encastat a la paret, es llegeix una data, el 1587.  
 

3 – Pont de Borito 
El pont de Borito està situat dins el terme del poble de Lladorre, partida 
de la coma de Borito, que pertany al municipi de Lladorre. Des de 
Lladorre s'accedeix al pont de Borito seguint el camí vell de Lladorre a 
Tavascan que surt del poble de Lladorre pel nord seguint la riba 
esquerra del riu Cardós una vegada creuat el pont el camí continuava 
per la Riba dreta del riu fins al poble de Tavascan. El pont de Borito 
formava part de l'antic camí que recorria la vall. 
Pont d'un sol arc de mig punt lleugerament rebaixat sobre la Noguera de Lladorre, assentat 
directament a la roca a ambdues. L'arcada és formada per primes i llargues dovelles sense 
enquadrar de pedra pissarrosa lligada amb calç. El terra és a doble vessant fet de còdols de riu. 
Té una longitud total de 7,40 metres i l'amplada és de 2,40 metres. La sola del pont té un gruix 
de 50 centímetres i fins al nivell usual de l'aigua hi ha uns 5 metres. 
El pont de Borito construït per travessar el riu Cardós té el seu origen en època romànica, 
cronològicament segurament correspon a un moment tardà dins l'època romànica, entre els 
segles XIII i XIV. Des d'aquesta època segurament ha estat reparat però sense desvirtuar el seu 
aspecte original. 
 

4 – Sant Romà d'Aineto 
Església és d'una sola nau amb presbiteri cobert amb volta de canó i 
absis semicircular amb volta de quart d'esfera, decorat exteriorment en 
el ràfec per arcuacions llombardes de factura molt matussera. En la 
part central de l'absis s'obre una finestra de doble esqueixada. La nau 
presenta coberta de fusta a dues vessants. En una ampliació d'època 
posterior s'obrí una capella al mur de migdia, on també hi trobem la 
porta d'accés senzilla. A la façana oest s'aixeca sobre el pinyó una 
espadanya amb una arcada d'arc rebaixat que suporta dues campanes. 
Una altra espadanya amb arc peraltat, es troba situada en el lateral de migdia, en el mur que 
separa el cos de la nau del més baix que forma el presbiteri. Els murs de l'absis són d'un aparell 
de mida regular, toscament escairats i en filades. La resta és d'aparell de mida inferior i sense 
escairar. El paviment de l'interior de la nau és de terra. 



4 – Forn de pa a Aineto 
Petit edifici que servia com a forn de pa comunal del poble. Adossat a la capella de l’església 
romànica de Sant Romà, presenta dues parts: un primer cos que funcionava com a obrador del 
forn i, un segon cos adossat a la façana est, que corresponia al forn pròpiament dit. 

 
5 - Sant Bartomeu de Tavascan 
Està situada al centre del poble, al costat nord de l'antiga església de Sant 
Simó de Tavascan. 
Església d'una sola nau i capçalera rectangular a l'est, flanquejada per 
capelles laterals. La nau és dividida en quatre trams amb volta d'arestes. A la 
façana occidental, sota el pinyó, s'obren la porta adovellada amb arc de mig 
punt i molt per damunt d'aquesta un òcul, i els extrems dos pisos de petites 
finestres. Al costat nord de la façana, s'aixeca la torre campanar que a partir 
del nivell de la coberta de la nau, es transforma en vuitavat. Corona el 
campanar un agut xapitell. 
 

6 – Pont Vell de Tavascan 
El pont vell de Tavascan està situat dins el nucli del poble de Tavascan, sobre 
el riu que porta el mateix nom. Aquest pont està format per un sol arc de mig 
punt lleugerament rebaixat, construït a base de pedra del país lligada amb 
calç. El terra és de doble vessant fet amb còdols de riu. Té una longitud total 
de 15,70 m i l'amplada de 2,8 m. La sola del pont fa 1,10 m i fins al nivell 
usual de l'aigua hi ha uns 7 m. Uneix els dos barris, separats pel riu, que 
formen el poble de Tavascan. 
El control i guarda dels passos del Pirineu, els camins i els ponts, resultaven 
infraestructures fonamentals per l'organització i bona gestió del terme. El 
municipi de Lladorre té dos ponts d'època romànica: aquest i l'anomenat pont 
de Borito o de Lladorre. 
 

7 – Central hidroelèctrica de Montamara 
Vols veure una de les Centrals Hidroelèctriques soterrades més grans 
d’Europa? Et recomanem la seva visita interpretada a Tavascan. 
Durant la dècada dels 50, es va iniciar la construcció de la central 
hidroelèctrica de Tavascan, una obra de dimensions colosals que va 
durar fins a l’any 1974, data de la seva inauguració. 
El conjunt es troba dins d’una caverna de 500 metres de profunditat a 
l’interior de la muntanya del Pic de Guerón. Una de les seves singularitats és que és reversible, 
la primera d’aquestes característiques que es va posar en marxa a l’Estat espanyol. De dia agafa 
l’aigua dels llacs per produir electricitat, i durant la nit funciona com una estació de bombeig; 
torna a pujar l’aigua fins als llacs superiors per poder reutilitzar l’aigua com a font d’energia. 
 

8 - Sant Fruitós de Boldís Sobirà 
Està situada al bell mig del petit poble; al voltant seu s'organitzen les cases 
del poble. 
Església d'una sola nau i capelles laterals amb capçalera rectangular, coberta 
per volta de canó. La porta s'obre a migdia, als peus de la nau. Per damunt 
d'aquesta un òcul dóna llum a la nau. El campanar octogonal i coronat per un 
airós xapitells, s'aixeca sobre la façana. Els murs exteriors són arrebossats. 
Trobem diversos retaules a l'altar major del segle XVIII d'estil barroc.  
 

9 - Sant Pere de Boldís Jussà 
Situada una mica allunyada del poble, al seu nord-oest. La seva 
categoria de parroquial es transferí a l'església de Sant Cristòfol, dins 
del nucli de població, que fou advocada modernament també a Sant 
Pere.  
Església d'una sola nau amb capelles laterals i coberta per una volta de 
canó. Als peus de la nau, en la façana situada sota el pinyó que 
presenta els angles arrodonits, s'obre la porta d'arc lleugerament 
rebaixat. 



En aquesta façana, s'aixeca un esvelt campanar octogonal decorat amb arcuacions cegues en la 
cornisa sota l'aguda coberta piramidal de llicorella. 
Els paraments són de pedra vista. La coberta és a dues vessants de llicorella. 
 

10 – Forn de calç a Lleret 
Una construcció que té una part subterrània excavada al terra i 
revestida per un mur perimetral. S’omplia el forn de pedra calcària i 
mitjançant l’acció del foc es convertia en calç pel seu ús posterior en la 
construcció.  
Situat en un indret singular i de gran bellesa paisatgística, a mig camí 
entre Lladorre i Lleret. És un element patrimonial d'indubtable interès 
etnogràfic amb el que compta Lladorre i una excursió imprescindible. 
 
 
http://ajuntament-lladorre.tavascan.net/; https://www.tavascan.net/; http://www.enciclopedia.cat/; http://turisme.pallarssobira.cat/; 
https://sites.google.com/site/joseprocaabrie/; https://ca.wikipedia.org/ 
 

 
Enllaç mapa punts d’interès: 
https://drive.google.com/open?id=1c-Axf5zNI7alUABk4H8icoEk3bOtbnMZ&usp=sharing 
 

 



 
 

 


