
De ben segur tots podem recordar algun 
arbre amb nom propi, un arbre que ja sigui 
per la seva forma, edat o per qualsevol 
motiu cultural ha obtingut fama i 
reconeixement dins de la societat com a 
individuindividu separat de la resta dels arbres. 
Aquests són els arbres que es coneixen 
com a Arbres Singulars.

RRepartits per la Vall Ferrera i Vall de Cardós 
en podem trobar una vintena d’exemplars 
que tradicionalment han cridat l’atenció 
dels habitants del Pallars i han sobreviscut 
fins als nostres dies.  Amb aquesta petita 
guia us convidem a conèixer-los i anar a 
trobar-los al bosc.

ArbresArbres com els dos Avets de Forns, uns 
grans exemplars d’avet que fan més de 20 
metres d’alçada i són casa dels picots 
negres que hi fan els nius als seus troncs.

Pi del Pla de Nègua Avet de Forns

Pi Roig de la Solana d’Ispes
Pi de les Cinc Branques Desmai de Surri Alzina Barrera de Bonestarre

Tot pujant, es remarcable la presència d’un 
pollancre de la mida del Clop del Cardaire 
amb els seus 22 metres d’alçada, situat a 
prop de Ginestarre, enmig d’una ribera de 
pollancres.

UnUn dels paratges més interessants el trobem 
al Pla de Nègua amb cinc pins excepcionals i 
tots ells de grans dimensions. El més curiós 
és sense dubte el Pi de la Bella Dorment, un 
exemplar el tronc del qual s’estén pel terra 
com si dormís. També hi trobem el Pi de la 
Murriada i el Pi del Follet.

En el recull de fitxes de visita que trobareu 
a les oficines del Parc Natural hi podreu 
consultar els mapes i indicacions per arribar 
a cada arbre així com una guia de visita 
detallada.

No gaire més lluny es troba el Pi Roig del 
Refugi del Gall Fer amb les seves grans 
branques esteses sobre un bosc que és 
l’hàbitat del gall fer, una espècie de gallinàcia 
amenaçada.

AlAl Pla de la Selva trobem diversos arbres sin-
gulars, el més significatiu és l’Avet del Pla de 
la Selva, declarat com a Arbre Monumental, 
per les seves grans dimensions.
A poca distancia d’aquest es troben també el 
Pi Roig de la Solana d’Ispes, conegut com a 
Pare dels Bonsais, per les seves peculiars 
branques que descansen a terra, i el Pi de les 
Cinc Branques.

SiSi ens acostem a Surri veurem el Desmai de 
la plaça del poble, un curiós exemplar que va 
ser rescatat de entre les runes per a ser 
plantat al mig de la plaça del poble. 

Ben a prop d’aquest es troba l’Alzina Barrera 
de Bonestarre, que a peu de carretera s’alça 
majestuosa al mig d’un prat, on ha perdurat 
com a fita que separa una finca privada d’una 
altra.

Al Bosc de Virós podem acostar-nos a 
veure el pi roig i l’avet de Carruadreta, 
situats molt a prop del Refugi del Gall Fer, a 
les rodalies dels quals podrem veure de 
prop algun dels cabirols que viuen en 
aquest bosc. 



1. Avets de Forns
3. Arbres de Carruadreta i Bosc de Virós
6. Alzina de la Capella del Roser
7. Pla de la Selva
9. Pi de les Cinc Branques
10. Salanca
11. S11. Savina turífera Borente
12. Pi Roig del Refugi de Vall Ferrera
13. Desmai de Surri
14. Alzina Barrera de Bonestarre
15. Pi de Lladorre
16. Pi Roig de Cassibrós
19. Pla de Nègua
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