
ORIENTACIÓ A LA VALL DE BOÍ. Descobreix la Vall a 
través dels mapes  de Barruera, Durro i Taüll. CAMINA, 

CORRE I PENSA. 
Una activitat per aprendre, relacionar-te amb el medi, 
la cultura i el patrimoni de la Vall, fent activitat física 

saludable. 

CIRCUITS D'ORIENTACIÓ
A LA  VALL DE BOÍ.

TAÜLL 

FORMULARI

NOM:                   COGNOMS: 
E-MAIL: 
TELÈFON: 
POBLACIÓ:                          PAÍS: 
NOMBRE DE PERSONES QUE FAN L'ACTIVITAT: 
                   ADULTS                       INFANTS 
ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE PRACTIQUEU 
ORIENTACIÓ?         SÍ        NO 
COM VALOREU L'ACTIVITAT? 1    2    3    4    5 
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Pla de l’Ermita,  1608m d’altitud. El Resort de Boí Taüll, altiplà privilegiat per les moltes hores de llum que l’escalfen. Davant nostre, el l’Aüt(2532m). 

St Quirc de Taüll (finals sXII). Ermita d’origen romànic, dona nom al pla on ens trobem. 

Collada  de  Basco.  A  l’oest,  el  poble  d’Erill  i  la  collada  que  fa  de  pas  per  anar  de  la  muntanya  d’Erill  a  la  de  Barruera.  

Salenca,  vegetació  típica  de  ribera,  a  la  vora  del  riu  St  Martí,  afluent  de  la  Noguera  de  Tor.  

Truita.  Peix  de  riu  d’alta  muntanya  que  remunta  la  corrent  per  pondre  els  ous  i  els  agrada  romandre  en  bassetes  com aquestes.  

Riu  de  St  Martí  o  barranc  de  les  Riberoles.  Procedent  del  fons  de  la  Ribera  de  St  Martí,  esdevé  un  important  afluent  de  la  Noguera  de  Tor.  

Banc  de  pedra.  Un  espai  on  descansar  del  camí  i   a  l’estiu  on  refrescar-se  els  peus.  

Al  sud,  hi  veiem  l ’estació  d ’esquí  de  Boí  Taüll  i  el  un  dels  seus  cims,  la  Pica  de  Cerbi  (2753m) .  

Mirant en direcció nord, s’hi observa una morrena glaciar i al seu perfil superior, el pi que esdevé el Faro de les Falles de Taüll (Patrimoni Immaterial per la UNESCO). 

El Joc de la Pilota i el pinar de Taüll. Amunt, al sud oest, hi podeu veure la carena que separa la muntanya de Taüll de la de Durro.  

Freixe. Arbre de fulla caduca de mida mitjana o gran, pot arribar a fer 15-20 m. La seva fusta és molt resistent i elàstica, amb ella s’hi fan arcs, mànecs d’eines, instruments… 

Granit. Roca magmàtica, rugosa i rasposa. Molt dura i resistent, utilitzada en la construcció. Molt present en tota aquesta zona del nord de la Ribagorça. 

Les Regades. Primera zona de pastura dels animals a la primavera, abans de pujar cap a les zones d’alta muntanya on hi passaran l’estiu. 

Barranc de la Comamarxa. Recull aigües d’alta muntanya i desemboca a la Noguera de Tor.

Fageda.  Bosc  de  Fai.  Arbres  que  poden  arribar  als  40  m  d’alçada,  de  fulla  caduca,  tronc  grisos  i  llis  i  una  capçada  ample.  

Circuit que ens endinsa en l’entorn de Taüll, la Vall de St Martí, 1520 

m d’altitud. A l’est de la Vall de Boí, hi trobem prats, boscos, 
desnivell, el Pla de l’Ermita, el riu St Martí, afluent del Noguera de 

Tor, la petita ermita de St Quirc de Taüll. Descobreix l’entorn del 
poble de Sant Climent i Santa Maria. 

 

En el mapa trobareu fites de 3 colors diferents, corresponents a 3 

nivells de dificultat. Com més difícil, més distancia a recórrer i més 

desnivell a superar.  
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INFORMACIÓ I INCIDÈNCIES 
 vallboi        vallboi.com 

973 694 000




