Arribem a la collada de Conflent, als peus del cim més alt de l'Alt
Urgell, el Salòria. Podem observar prop d'aquest punt, dos nius
de metralladores; es tracta d'uns dels molts búnquers que es
construïren en acabar la guerra civil, per combatre les incursions
dels maquis. Seguint pista avall, aniríem a les bordes de Conflent,
un dels paratges amb més llegendes sobre el contraban.

La tradició ramadera de la zona es reflecteix en aquest itinerari
circular, que discorre per antics senders utilitzats per pujar el
bestiar a la muntanya i també per camins de comunicació entre
pastures. A més, les bordes i cabanes de pastor que es troben
al llarg del recorregut són testimoni de l'adaptació de l'home a
les condicions climàtiques, productives i geogràfiques de la
muntanya.

Itinerari de la collada de Conflent
Itinerari del riu Salòria
Punt d'Informació - Centre de Visitants
Aparcament
Font
Església romànica
Torre - colomar
Residència Casa de Pagès
Hotel
Refugi lliure
Vista panoràmica

Continuem però, cap a Servellà, buscant la carena, enmig d'una
panoràmica excepcional. Baixant per l'Obaga d'Os, trobem un
dels pocs boscos mixtos d'avet (Abies alba) i besurt (Sorbus
aucuparia) del Pirineu, que destaca pels seus colors vermells a la
tardor i que ens farà gaudir del tram final de l'itinerari, fins que
arribem a les proximitats d'Os de Civís, on finalitza la caminada.

L'itinerari s'inicia a Os de Civís i s'anirà enfilant seguint el pas
natural que comunica el poble amb la resta de territori català,
a través de la vall de Santa Magdalena.
De camí, trobem Borda Gavatxó, una mostra d'aquest tipus de
construcció de pedra tan típica de la zona. Les bordes s'utilitzaven
per acumular el dall per poder alimentar el bestiar quan aquest
tornés a baixar a la tardor. Els animals s'estabulaven al pis inferior
i la família aprofitava per dormir a la part superior de la borda.

Serra Plana

Servellà, amb el pic d'Enclar al fons

Coll de
Laquell

Obaga de Vista

Més endavant, al Pla de la Cabana, podem veure en runes una
antiga cabana de pastor, que servia al pastor per fer-hi vida mentre
guardava el ramat a la muntanya.
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ITINERARIS
Serveis turístics

Os de Civís
Cases de Pagès
- Cases Artigues - tel. 973 369141- 973 369158
perso.wanadoo.es/casesartigues
- Casa Díaz - tel. (00376) 841798 - www.turismeruraldiaz.com

Recomanacions i normes per als visitants

Hotels
- Hotel Os de Civís - tel. 973 369162 - www.hotelosdecivis.cat
- Hotel Parc d'Os - tel. 973 369145 -www.hotelparcdos.com
- Hostal La Font - tel. 973 369149 - www.hostal-lafont.com
- Hotel Rural Vall Valira - tel. 973 369158 - www.vallvalira.com

El Parc disposa d'una extensa xarxa d'itineraris pedestres
senyalitzats. Si els seguiu podreu visitar els indrets més
significatius d'aquesta zona.

Altres elements d'interès
Patrimoni cultural
Sant Pere d'Os de Civís
- Al capdamunt del poble d'Os de Civís trobarem l'església
romànica de Sant Pere (s.XII), restaurada fa pocs anys, que
tenia un valuós mural pintat al fresc, d'origen gòtic, que es pot
contemplar al Museu Diocesà d'Urgell. Des de l'esglèsia
s'observa una bonica panoràmica del poble i la vall.
Colomar d'Os de Civís
- Des del punt d'inici de l'itinerari podrem veure a la solana una
torre que s'utilitzava antigament com a colomar. Aquesta es de
propietat particular i rebia un doble ús de cria de colomins per
menjar i producció de fem de colom (guano), molt apropiat per
fertilitzar els horts.

Per a una informació més completa, adreceu-vos als centres
d'informació del Parc Natural.

Part del territori del Parc Natural és de propietat privada.
Procureu que la vostra visita no destorbi la gent que hi viu i no
camineu pel mig de cultius i prats de dall.
L'acampada no es permesa. Sols es pot pernoctar amb tenda
de 20h a 8h per sobre de 2.000 m; fora d'aquest horari no hi
pot haver cap tenda muntada. En l'àmbit del Parc hi ha
nombrosos càmpings, refugis, hotels i cases de turisme rural
on podeu pernoctar.
Per motius de seguretat i conservació està rigorosament prohibit
encendre foc, excepte en les àrees d'esbarjo amb barbacoes
amb mataguspires.
No llenceu deixalles. Endueu-vos-les i dipositeu-les als
contenidors dels pobles. Procureu dipositar cada deixalla al
contenidor corresponent.

Itinerari
Collada de Conflent
(Os de Civís)

Itinerari senyalitzat a peu
Collada de Conflent

Temps i quilòmetres
km
0
1,8
2,9
4,0
5,5
9,1

Lloc
Os de Civís
Borda Gavatxó
Pla de la Cabana
Collada de Conflent
Servellà
Os de Civís

Temps
0h
0h 45'
1h 20'
2h 15'
2h 45'
4h 25'

Dificultat
Alta

Tipus de recorregut
Circular

Desnivell de pujada
700 m

Desnivell de baixada
700 m

Marca de continuïtat
Franja de pintura groga

Tipus de camí
Camí de ferradura 95%
Pista forestal 5%

Hi ha camins senyalitzats d'accés restringit només a veïns i
serveis. L'accés en vehicles motoritzats hi resta prohibit.

Època recomanable
Tot l'any. A l'hivern es pot fer amb raquetes de neu, però tenint
en compte que el risc d'allaus és baix.

Els gossos que porteu al Parc cal que vagin lligats ja que poden
perjudicar el bestiar i la fauna protegida del Parc Natural.

Variants

Seu del Parc Natural de l'Alt Pirineu
Carrer de la Riba,1
25595 Llavorsí
Pallars Sobirà - Lleida
Tel. 973 62 23 35 - Fax. 973 62 20 70

Oficina del Parc Natural a l'Alt Urgell
Ctra. N-260, km. 231,3
Polígon Industrial de Montferrer
25711 Montferrer i Castellbò

Enllaços
Des d'Os de Civís tenim la possibilitat de realitzar
diferents itineraris. L'itinerari de Setúria és una
bona opció, tot reseguint el marge del riu Setúria.

A/e: pnaltpirineu.dmah@gencat.net
web: www.parcsdecatalunya.net
Emergències: Truqueu al telèfon 112
Foto portada: Itinerari d'Os de Civís a la collada de Conflent, a l'alçada de Borda Gavatxó (Eva Sanchís)

Centre de Visitants d'Os de Civís, amb Sant Pere al fons
Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

El primer tram de l'itinerari correspon també a un
tram de l'itinerari del riu de Salòria. Una vegada
s'arriba al riu de Salòria es pot tornar a Os de
Civís, passant per la borda de la Plana, realitzant
un itinerari d'aproximadament 2 hores.

Ajuntament
de les Valls de Valira

També ho és l'itinerari de Montaner, que arriba
fins al mirador de Borda Cremada, des d'on podem
gaudir d'una bona panoràmica del coll de Conflent
i del pic de Salòria.

