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 Val d'Aran - Museus i patrimoni cultural 

MUSÈU DERA NHÈU 

Unha 

El Musèu dera Nhèu, inaugurat el 20 de desembre de 2008, és una inciativa de l'Ajuntament 

del Naut Aran. L'exposició permanent mostra la neu des de diferents mirades: la científica, 

l'etnogràfica i l'esportiva. L'àmbit geogràfic no està limitat a la Val d'Aran sinó que se situa 

cada tema en un context molt més ampli. El muntatge museogràfic és modern i dinàmic 

combinant les experiències interactives, els audiovisuals i les escenografies amb 

documentació i objectes, fruit d'una recerca històrica rigorosa. 

Santa Eulàlia, 17-19.Unha .Naut Aran.Tel: 973 644030. 

MUSÈU ETH CORRAU 
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Bagergue 

Eth Corrau, a Bagergue, és quelcom únic, és una mostra increïble de coses i objectes que 

defineixen una cultura, unes tradicions, un món laboral i una artesania ancestral. 

En el museu hi ha més de 2.500 peces exposades, interessants i exclusives; tota classe 

d'estris de cultiu antics, útils i eines d'ús domèstic, de fa centenars d'anys. Si visiteu Eth 

Corrau, sortireu convençuts d'haver viscut 500 anys enrere.  

Per a més informació i consulta d'horaris, tel.: 973 64 01 93. 

TOR DETH GENERAU MARTINHON 

Vielha  
Musèu dera Val d’Aran 
 

La Torre del general Martinhon és una casa senyorial del segle XVII, situada en el barri antic 

del poble de Vielha. 

Des de 1984 aquest monument acull la seu central del Musèu dera Val d’Aran. 

El museu disposa de dues àrees diferenciades, la destinada a exposició permanent i l'àrea de 

funcionament intern. 

L'exposició permanent presenta una síntesi de la història de la Val d'Aran, des de la 

prehistòria fins als nostres dies. 
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Complementa la visita una col·lecció d'objectes etnològics, a través dels quals es pot 

observar la vida dels aranesos d'antany. 

Carrer Major, 26 

Vielha 

Per a visites guiades i consulta d'horaris 973 64 18 15 

ARXIU HISTORIC GENERAU D'ARAN 

Vielha 
Musèu dera Val d'Aran  
 

Una de les primeres notícies de l'existència d'un arxiu documental sobre la Val d'Aran la 

trobem en les Ordinacions de Juan Francisco Gracia, l'any 1616. El text fa referència a una 

arca que conté antics documents de la vall, situada en el cor de l'església de Sant Miquel de 

Vielha. 

Durant 15 anys, el fons documental del Conselh Generau d’Aran ha estat dipositat en el 

Museu de Val d’Aran i actualment es troba situat a la 'Casa deth Senhor de Arros', casa 

aranesa del 1820, avui rehabilitada com a seu de l’Arxiu Històric General d'Aran. 

L'Arxiu Històric General d'Aran va ser creat pel conveni subscrit entre la Generalitat de 
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Catalunya, el Conselh Generau d’Aran i l'Ajuntament de Vielha-Mijaran, el 7 de setembre de 

1995. El Conselh Generau és qui exerceix les competències per a la seva gestió. 

ECOMUSEU ÇO DE JOANCHIQUET 

Vilamòs 

El Ecomusèu çò de Joanchiquet es troba al carrer Major de Vilamòs, un dels pobles aranesos 

que millor ha conservat l'arquitectura tradicional de la vall. 

Joanchiquet representa el prototip de casa tradicional aranesa anomenada auviatge. El 

auviatge està format per un conjunt d'edificis: una casa, les bordes, colomer i porcatera. 

Aquests edificis s'estructuren al voltant d'un pati tancat, on s’hi troben també un hort 

(casau) i un petit camp de fruiters (vergèr). 

En la restauració de la casa s'ha conservat el mobiliari i l'atmosfera que aquesta presentava 

a la fi del segle XX. 

Visitar Joanchiquet és viatjar cap al passat d'un país i descobrir el dia a dia de la seva 

història. 

Per a visites guiades i consulta d'horaris 973 64 18 15 

Arròs 
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LA CASA DETH SENHOR D’ARRÒS  

La Casa deth Senhor d’Arròs, també denominada Casa Ademà, es va construir al voltant de 

l'any 1820. La llegenda diu que el senyor va fer la casa en Arròs perquè li ho va demanar la 

seva dona, que era filla d'aquell poble. Els vells del lloc conten que el principal negoci de la 

casa era el bestiar. Però també sembla que tenia negocis a Barcelona i que en cada viatge a 

la ciutat sempre deia que s'allotjava a 'la seva casa', ja que, tots els hostals on parava per a 

passar la nit, eren de la seva propietat. 

Els deutes van portar la casa a la ruïna. L'Ajuntament d'Arròs i Vila va comprar la casa el 

1951 i la va utilitzar per a situar l'Ajuntament i l'escola, que es va mantenir fins al curs 

1973-1974. 

 

Un important fons documental 

Actualment la documentació de l'arxiu té uns 151 metres lineals (1997). Compta amb una 

important col·lecció de 225 pergamins i uns 319 llibres de temàtica diversa. Disposa també 

d'un fons fotogràfic amb 1.330 positius sobre temes de la Vall d’Aran. 

El nucli fonamental de l'arxiu és la documentació del Conselh Generau. 

Museu de la Vall d'Aran 
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Per a visites guiades i consulta d'horaris 973 64 18 15 

MÒLA DE SALARDU 

Salardú 

A la Vall d’Aran i en el conjunt de les terres pirinenques, l'aprofitament del cabal del riu es va 

utilitzar durant molts segles com a font d'energia. La força motriu de l'aigua accionava els 

molins per a moldre el gra, les serradores per a treballar la fusta i les fàbriques per a filar la 

llana. 

Amb la restauració del molí de Salardú, tenim l'oportunitat de veure en funcionament tot el 

mecanisme hidràulic que accionava l'engranatge original. Dins del molí, el visitant gaudirà, 

amb tots els seus sentits, del procés d'elaboració del blat en farina. 

Paratge dera Mòla (camí d’Aiguamoig) 

Salardú 

Per a més informació: 973 641815 (Musèu Etnologic dera Val d'Aran) 

 

FABRICA DERA LAN 
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Vielha 

La fàbrica de la llana de Vielha és un exemple representatiu de les petites indústries tèxtils 

sorgides, des de mitjan segle XIX, en els dos vessants dels Pirineus centrals. 

La fàbrica va ser construïda a la fi del segle XIX per Rafael Portolés Lafuste (1858-1936), veí 

de Vielha, qui havia après l'ofici en Miremont de Comenge (França), d'on procedia la seva 

família materna. 

La indústria funcionava aprofitant la força motriu del riu Nere. L'aigua era captada i conduïda 

per un canal exterior fins a una roda de fusta. Aquesta, al seu torn, estava connectada a un 

eix llarg, també exterior, que subjectava els engranatges de la maquinària i els transmetia la 

força de l'aigua. 

 

Per a més informació i consulta d'horaris: 

Musèu Etnològic dera Val d'Aran 

TEL.: 973 64 18 15 

 

Esglèsia de Sant Joan de Arties 
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Exposicions temporals 

TEL.: 973 64 18 15 

Mines Victoria de Arres 

Itinerari formant part del patrimoni industrial de la Vall d'Aran. Antigues explotacions 

Mineres. Entrada a l'interior de les galeries ... bonica excursió que ens dóna una visió del que 

era una explotació minera d'alta muntanya 

Minerals: blenda, zinc… 

TEL.: 973 64 18 15 

Ruta del Romànic 

S'ensenyen les esglésies més importants: Santa Maria de Cap d'Aran (Tredòs), Sant Andreu 

de Salardú, Santa Eulàlia d'Unha, Santa Maria d'Arties, Sant Pere d'Escunhau, Sant Esteve 

de Betren, Sant Miquel de Vielha, Sant Félix de Vilac, Mare de Déu de la Purificació de 

Bossòst i Santa María de Vilamòs. 

Tel.: 973 64 18 15 
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Transports 
AUTOBUSOS 
Alsa www.alsa.es 
Tel.: 902 422 242 

Telèfons útils 
Oficina de turisme Vall d'Aran 
http://www.visitvaldaran.com/ 
Tel.: 973 64 01 10 

Ajuntament Naut Aran 
Tel.: 973 64 40 30 

Transport públic (autocars) Vall d'Aran 
Alsa  
www.alsa.es 
Tel.: 902 422 242 

Activitats 

• ALTISPORT  

Rafting, hidrospeed, opencaiac, canoa, barranquisme, senderisme, piragüisme. 

Tel.: 973 64 27 93 

www.altisportaventura.com 
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•  

CAMINS DEL PIRINEU 

Senderisme, ascensions de muntanya, descens de barrancs, rafting Riu Garona, rafting riu 

Noguera Pallaresa, parc temàtic d'aventura, excursions a cavall, paquets de turisme familiar. 

Tel.: 973 64 24 44 

www.camins.net 

•  

CARROS DE FOC 

Guia de muntanya, escalada 

Tel.: 902 18 09 30 

www.carrosdefoc.com 

•  

COPOS 
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Guia de muntanya i de descens de barrancs, guia del romànic, BTT, turisme eqüestre, 

escalada, quads, safaris fotogràfics de fauna i flora, jocs de rol,paint ball rafting, caiac, 

barranquisme. 

Tel.: 973 64 00 24 

www.coposevents.com 

•  

DEPORTUR VAL D'ARAN 

Rafting, hidrospeed, caiac, descens de barrancs, BTT, senderisme, escalada esportiva, tir a 

l'arc, canoa canadenca, rutes 4x4, quads, rutes eqüestres, piragüisme. 

Tel.: 973 64 70 45 

www.deportur.com 

• ESCOLA EQUITACIÓ VALL D'ARAN 

Turisme eqüestre. 

Tel.: 973 64 22 44 

•  
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ERA HORMATGERIA TARRAU 

Al poble de Bagergue, Naut Aran, a una altitud de 1.418 mts., es troba situada Era 

Hormatgeria Tarrau, l'única i autèntica formatgeria de la Vall d'Aran. 

Hormatges Tarrau produeix formatge artesanal, exclusivament elaborat amb llet crua de 

vaca. El seu objectiu principal és la recuperació de l'elaboració del formatge tradicional 

aranès, utilitzant els mateixos processos que es realitzaven antigament a l'antiga casa Ushet 

de Bagergue. 

Tel.: 615 679 918 

•  

HIPIC ARAN 

Turisme eqüestre. 

Tel.: 617 23 87 83 

www.hipicaran.com 

•  

DEPORTUR 
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Descens de canons, rafting, hidrospeed, guia de muntanya i senderisme, BTT, turisme 

eqüestre, escalada, tir a l'arc. 

Tel.:  973 64 70 45 

www.deportur.com 

•  

PALAI DE GEU 

Complex esportiu, pista de gel, piscines, gimnàs, rocòdrom, activitats esportives guiades. 

Tel.: 973 64 28 64 

www.palaidegeu.com 

PEDALS DE FOC 

Activitat per a descobrir els Pirineus del 30 d'abril a l'1 de novembre. Recorregut amb 

bicicleta de muntanya pel perímetre del Parc Nacional d’Aigüestortes. 

Tel.: 973 64 36 62 

www.pedalsdefoc.com 
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SETAU SAGETH 

El trekking de la Val d'Aran, travessia circular en 5 etapes des de Vielha que es desenvolupa 

dormint en Hotels i amb transport d'equipatge en cada etapa. La Vall de Toran, el Llac de 

Liat, la zona dels grans llacs de Mar i Rius, el camí del Port de Vielha, formen part de 

l'itinerari. 

Tel.: 973.64.24.44 

www.setausageth.com 

ENCANTATS 

La travessia del Parc Nacional a través de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. 

Un fantàstic recorregut per camins historics, fent final d'etapa a Vielha, Vaquèira, Espot, Boi i 

Conangles. Transport d'equipatge en cada etapa (Hiking without luggage). És possible 

enllaçar Setau Sageth + Encantats en un Gran Bucle de 7 dies, amb un 
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itinerari únic a Europa. 
Tel.: 973.64.24.44 
www.setausageth.com 


