Què fer a la Vall de Cardos
1 – El Museu de les Papallones
Es troba en el poble de Ribera de Cardós.
Està dedicat a la mostra de totes les espècies de papallones catalanes i
altres insectes i a donar coneixement de les seves relacions amb el
medi i dels processos en què intervenen com a insectes que són.
Una visita imprescindible per entendre els fenòmens naturals que
podem observar passejant pel Parc Natural de l’Alt Pirineu.

2 – Santa Maria de Ribera de Cardós
Església romànica. El 839, l'acta de Consagració de la Seu d'Urgell
menciona "Sancta Maria Cardonensis" a favor de la qual tenen
documentades deixes comtals en el segle XII. L'actual fàbrica amb forta
empremta mudèjar és dels segles XI i XII, objecte de nombroses
modificacions en els segles posteriors i especialment en el curs del
segle XVII. En el Diccionari Nomenclàtor de pobles i poblats de
Catalunya, es diu que fou dels templers.

3 – Creu de terme de Ribera de Cardós
Es tracta d'una creu gòtica sobre un alt pilar de granit tallat toscament, amb
gravats de difícil lectura i un escut. Està esculpida i retallada en un bloc de
pedra llicorella grisa, amb quatre braços formats cadascun per lòbuls inscrits
en un quadrat, i amb un cordó trenat que emmarca la composició. A l’anvers
s'hi representa en relleu un sant Crist clavat a la creu, de braços desiguals, i
a l'extrem superior hi penja una cartel·la amb les inicials INRI, sobre mateix
del cap lleugerament decantat del Crist. Aquesta figura es presenta amb
llarga cabellera, mans exageradament grans, el tors nu en el qual es
marquen les costelles, faldellí i cames massa curtes respecte a les mides del
cos. Al revers es troba la figura de la Mare de Déu amb l'Infant al braç, sobre
una mènsula amb suport en forma de cap humà, i protegida a la part superior per un baldaquí
gòtic. A banda i banda de la figura hi ha dos escuts.

4 – Capella Santa Llúcia de Casa Mora
Santa Llúcia de Casa Móra és una capella particular de la vila de Ribera de
Cardós, en el terme municipal de Vall de Cardós, a la comarca del Pallars
Sobirà, dins de l'antic terme de Ribera de Cardós. La capella, conservada, és
dins del nucli de població, a Casa l'Apotecari. És una petita capella que forma
part del mateix edifici principal de la casa.
Edifici de planta rectangular i façana al Nord-est sota el pinyó de la coberta de
llicorella a dues vessants, en la qual s'obre la porta d'arc de mig punt i per
damunt d'aquesta un petit òcul.

5 – La Torre
Edifici de planta rectangular amb murs de gruix considerable construïts
amb pedra pissarrosa, amb obertures escasses i petites, integrat per
planta baixa i dos pisos, el darrer directament sota la coberta de
llicorella a dues aigües.
Al centre de la façana, a la planta baixa, s'obre un arc rebaixat format
per grans dovelles molt ben tallades.
Antic edifici fortificat que ha estat objecte de moltes modificacions. En
l'actualitat s'utilitza com a borda.

6 – Santa Coloma de Surri
Església d'una sola nau dividida en tres trams i volta d'aresta, rematada
a l'est per un absis semicircular. A costat i costat de la nau s'obren
capelles. A ponent, a la plaça Major, es troba la porta d'arc de mig
punt, a la qual s'accedeix per una escalinata semicircular. Per damunt
d'aquesta s'obre un òcul. Remata la façana una petita espadanya
situada sobre el pinyó de la coberta de llicorella a dues vessants. A la
dreta de la façana està situada la torre campanar.

7 – Casa a Surri
La Casa a Surri és una casa del municipi de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Casa de grans dimensions amb façana principal orientada a l'est, integrada per
planta baixa i quatre pisos alts, l'últim en el pinyó de la coberta destinat a
colomar i golfes. La façana es troba a la paret mestra perpendicular al cavall
que suporta el llosat de llicorella a dues aigües. Fins al nivell del segon pis els
murs són de pedra vista, a partir d'aquí són coberts per un arrebossat. En el
segon i tercer pis s'obren dues grans arcades de mig punt. La porta és d'arc
rebaixat.

8 – Casa Pubill
Gran casa pairal d'aspecte força imponent que domina Ribera de Cardós
des de Surri. Forma un gran rectangle a quatre vents cobert per un
ampli llosat a quatre aigües en el qual s'obren algunes llucanes.
La porta principal es troba a la façana nord, en un petit carreró. És d'arc
de mig punt dovellada i conserva encara els batents i els forrellats
originals.
A les façanes est i sud s'obren la major part d'obertures. Per aquests
costats la casa, formada per planta baixa i dos pisos, s'aixeca sobre un alt contrafort que salva
el fort desnivell del terreny. A migdia s'obre en el primer pis una gran galeria tancada per
vidres. Els murs exteriors són arrebossats excepte al parament oest.

9 – Església parroquial de Sant Romà
Sant Romà d'Anàs és l'església parroquial romànica del poble d'Estaon,
en el terme municipal de Vall de Cardós, a la comarca del Pallars Sobirà,
dins de l'antic terme d'Estaon. És una petita església d'una sola nau,
capçada a llevant per un absis semicircular sense decoració. Té un
senzill campanar d'espadanya.
Petita església d'una sola nau, actualment amb coberta de fusta que
imita una antiga volta de canó d'obra, que segons Sarraté Forga fou la
primera que es construí a la vall de Cardós. A l'est remata la nau un absis semicircular
totalment llis en el qual s'obre una petita finestra. A banda i banda de la nau hi ha una petita
capella. Sobre el pinyó de la façana de ponent, s'aixeca una espadanya amb dos arcs de mig
punt sota la qual es troben un òcul i la porta.
L'edifici és construït en un tosc aparell de pedra pissarrosa i granítica sense desbastar i coberta
per un llosat a dues vessants de llicorella.

10 – Sant Jaume d'Estaon
Església del segle XVIII, que substituí l'antiga parroquial de Santa
Eulàlia d'Estaon.
Sant Jaume d'Estaon està situada a l'extrem meridional del poble,
damunt mateix del punt d'entrada, per carretera, en aquest poble,
damunt d'un penyal que domina el Vallat d'Estaon.
És d'una sola nau, amb un campanar modern, vuitavat, que va perdre
la coberta el 1948 per l'acció d'un llamp. La coberta de la nau, de
llicorella a doble vessant, està sencera. Una decoració naïf de Sant Jaume realitzada pel pintor
Josep Verdaguer i Coma l'any 1966 decora la capella major.

11 – Santa Eulàlia d'Estaon
Consta documentada l'any 1146 quan ajudava al sosteniment de
l'església de Sant Martí de Cardós, pertanyent al bisbat d'Urgell. Va ser
església parroquial de la vila d'Estaon fins al segle XVIII, que, per la
construcció d'un nou temple, va passar a ser-ne simplement una
capella. En els anys vint del segle XX, es va modificar: la nau va passar
a ser rectoria i es va derrocar l'absis romànic.

12 – Santa Maria de Bonestarre
Santa Maria o Mare de Déu de Bonestarre és l'església del poble de
Bonestarre. És una església d'origen romànic, tot i que transformada en
època moderna. Eclesiàsticament, és sufragània de la parròquia de Sant
Romà d'Anàs.
Església d'una sola nau dividida en quatre trams, amb capella, laterals i sense
absis. La façana està orientada a migdia sota el pinyó de la coberta, en la
qual s'obren, a costat i costat, estretes espitlleres, al centre la porta d'arc de
mig punt i a sobre d'aquesta un òcul i una finestra. A la dreta s'aixeca una
torre campanar amb capitell. Les parets de pedra són arrebossades. La
coberta és de llicorella a dues vessants.

13 – Casa Mill
Casa de planta rectangular amb façana a ponent en la part mestre
perpendicular al cavall que suporta el llosat de llicorella a dues aigües.
De planta baixa i tres pisos. La planta baixa, amb poques obertures, és
destinada al bestiar, excepte un petit espai rectangular obert al carrer
amb volta de canó que era capella dedicada a la Mare de Déu del Roser,
avui en desús.
La façana és de pedra vista excepte els voltants dels balcons
emblanquinats. El pis superior és construït amb un entramat de
cabirons vistos, pedra i morter.

14 – Pont romànic de Cassibrós
Pont romà sobre la Ribera de Cardós, d'una sola arcada de mig punt.
Formen l'arc lloses pissarroses primes i molt llargues disposades
radialment com a dovelles. La resta d'aparell, també de pissarra, és de
dimensions més reduïdes, i està tot travat amb morter. La construcció
s'assenta directament sobre la roca que emergeix a costat i costat del
riu.

15 – Sant Andreu de Cassibrós
Sant Andreu de Cassibrós és l'església romànica del poble de Cassibrós.
Està situada en el lloc més alt del poble, al nord-est de Cassibrós. Té la
categoria de sufragània de Santa Coloma de Surri.
Petita església sense absis, té una nau pel lateral de la qual s'hi
accedeix. A sobre de la porta hi ha un petit òcul, sota el pinyó de la
coberta -a dues vessants feta amb llicorella-. Al nivell del teulat s'hi
aixeca una espadanya -amb la data de la reforma de l'església gravada;
"1826"- amb dos arquets de mig punt.

16 – Santa Eugènia d'Ainet de Cardós
Santa Eugènia d'Ainet de Cardós és l'església del poble d'Ainet de
Cardós
És una església del segle XVIII, situada en el sector meridional del
poble. És sufragània de la parròquia de Sant Romà d'Anàs.
És una església gran, d'una sola nau, amb un campanar quadrat amb
els cantells arrodonits, coronada per una teulada en piràmide,
característica de les zones de muntanya.

17 – Casa a Lladrós
Construïda en un fort pendent rocós, amb façana a migdia sota la paret
mestra perpendicular al cavall que suporta el llosat de llicorella a dues
vessants i amb un ampli ràfec. En aquesta façana consta la planta baixa
i quatre pisos alts, més un cinquè de mansarda. La planta baixa i el
primer pis estan adossats directament a la roca i són, de fet, un alt
basament de murs destinat a salvar el gran desnivell, amb pilars i murs
sobre els quals s'assenta l'edifici pròpiament dit. L'espai intern
d'aquestes dues plantes és destinat a paller. A la planta baixa hi ha un
espai obert al carrer, on es troba una font i un abeurador. Al segon i tercer pis, destinats a
habitatge, es troben unes grans galeries amb barana de fusta amb balustres escairats,
alternants amb d'altres de perfilats i de calats. L'embigat del pis superior i la coberta es
sostenen mitjançant puntals de fusta.

18 – Sant Pere de Lladrós
Sant Pere de Lladrós és l'església parroquial del poble de Lladrós, a la
comarca del Pallars Sobirà, dins de l'antic terme d'Estaon. És una església del
segle XVIII, situada en el centre del poble.
Església d'una sola nau, dividida en quatre trams i capelles laterals, amb
capçalera rectangular a l'est i porta que s'obre a la façana oest, sota el pinyó
de la coberta de llicorella a dues vessants. Per damunt la porta hi ha un òcul.
Al costat de migdia de la façana s'aixeca el campanar, de forma octogonal per
sobre de l'alçada de la nau, rematat per un xapitell de llicorella.

19 – Pont de la Mare de Déu del Camí
Pont romànic al costat de l'ermita de la Mare de Déu del Pont o del
Camí. Consta d'una arcada de mig punt amb dovelles molt allargades
de pedra pissarrosa sense desbastar. Assentat directament sobre la
roca. Formava part de l'antic camí d'Esterri a Lladorre, amb una
desviació (pel pont) cap a Lladròs.

20 – Ermita de la Mare de Déu del Pont o del Camí
Està situada al nord-est del poble, a l'esquerra del Riu de Lladorre, a
tocar i a migdia de la Font de la Ventosa. Hi mena, des de Lladrós i des
de la carretera L-504, un curt camí que travessa el riu per un pont
medieval, romànic.
Cada any per Sant Isidre s'hi fa un aplec. Aquesta Mare de Déu
protegeix les parteres, a part d'haver fet altres proeses, segons tradició
popular.

Info: http://vallcardos.ddl.net/; https://www.pallarssobira.cat/; http://calaix.gencat.cat/; http://calaix.gencat.cat/;
http://invarquit.cultura.gencat.cat/; https://ca.wikipedia.org/ i altres webs i blogs d’us públic.

Enllaç mapa punts d’interès:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1FxCipCVfvqzHCdaVdTD-QK4bE8XKNNfy&usp=sharing

