EL MAS RAVETLLAT I EL DESPOBLAT D’ALF 11-16

A prop d’All, hi ha el mas
Ravetllat, on abans hi havia
hagut el llogaret d’Alf que era
citat a l’Acta de consagració
de la catedral d’Urgell (Alﬁ 839
ane). D’Alf sols en queda un
esglesiola d'una petita nau
dedicada a Sant Jaume.
CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DEL PAÍS DELS ESTERREGALLS
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A sota la plaça de l’església
d’All, s’hi troba el Centre
d’Interpretació del país dels
Esterragalls. A dins es pot
visitar la necròpolis, les restes
del barri baixmedieval,
conèixer la història del municipi i els seus atractius turístics.
TOSSAL D’ISÒVOL I OLOPTE

LLOCS
D’INTERÈS

CONTACTE
Telèfon. 972 894 051
ajuntament@isovol.cat
@Ajunt_Isovol
@ajuntamentdisovol
www.isovol.cat

Patrimoni cultural
Patrimoni natural
AJUNTAMENT
D’ISÒVOL
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Els tossals d’Isòvol i Olopte
són petits turons calcaris
delimitats pel riu Segre i
Duran. És un espai natural
protegit.L'element més
característic n'es el boix comú.
S’hi troba una antiga pedrera
de marbre rosat, típic d’Isòvol.
COVES D’OLOPTE
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A prop del poble i enﬁlades a
mitja alçada d'una cinglera del
Montcurto, sobre el riu Duran
trobem les diferents boques
d'aquestes cavitats. Les coves
no són d'accés gaire fàcil.
PARADOLMEN DEL TOSSAL D’ISÒVOL

Per saber-ne més
www.turisme.isovol.cat
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Sortint del mirador del Tossal
a mà esquerra hi ha un corriol
que s’enﬁla pel mateix tossal
cap al nord-est ﬁns a dalt de la
carena, trobarem el paradolmen
del Tossal d’Isòvol (1.240 m).

Revisió lingüística feta pel Servei Comarcal
de Català de la Cerdanya, del CPNL

disseny:
creativadisseny.cat

COVA D’EN MANENT
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Zona àrida de colors grocs,
ocres i vermellosos,
caracteritzada per la presència
de xaragalls, canals profundes
i estretes, creats pel riu Segre.
Els podeu recórrer per un
circuit ben senyalitzat.
RESERVA NATURAL DEL RIU SEGRE
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FORN DE CALÇ D’ISÒVOL

El forn de calç d'Isòvol està inclòs
a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Catalunya. L'antic forn
conserva íntegrament la seva
boca, tot i que està parcialment
colgada de terra per la part inferior
i només se'n veu la part superior.
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FONT D’ISÒVOL

PONT DEL DIABLE
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El pont del Diable és un antic pont
d’un camí ral al riu Segre a prop
d’Isòvol. Actualment sols es
conserva un dels tres ulls que tenia
el pont, que van desaparèixer
degut a una crescuda del Segre.
És un bé patrimonial inventariat.
EL PEDRÓ DE L’ERMITA DE QUADRES
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Reserva Natural Parcial que
pertany a les Riberes de l’Alt
Segre que presenta unes aigües
en molt bon estat de conservació.
És un lloc perfecte per passejar i
fer senderisme a prop del riu.
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ESTERREGALLS
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El riu Duran és un aﬂuent del
Segre que té la seva capçalera
al circ d'Engorgs i neix a la serra
de l’Esquella, a l’oest de la
portella de Meranges i del
massís del Puigpedrós.
La podeu recórrer amb els
senders que us proposem.
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A prop de la rectoria de l’església
de Sant Miquel d’Isòvol, hi
trobem un antic forn de pa, on
els habitants del municipi duien
a coure el pa que feien a casa.
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Les gàbies de ferrar bestiar consistien en quatre pilars de granit, amb
uns suports de fusta, corretges per
subjectar l’animal i politges per
aixecar-lo. D’aquestes gàbies n’hi
havia a cada poble i eren d’ús públic.
FORN DE PA D’ISÒVOL
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Un cop agafem la carretera que
va cap a Olopte, a uns 100 m,
ens trobem a l’esquerra, dalt
d’un petit turó, el menhir
d’Isòvol de 1,10 m d’alçada amb
una datació aproximada que va
del neolític al calcolític.
LA VALL DEL RIU DURAN

GÀBIA DE FERRAR D’ISÒVOL I ALL

La palanca del riu Segre és una
passarel·la, antigament feta de
troncs pels veïns dels pobles d’All i
de Sanavastre, per tal de poder
tenir un pas pel Segre. Actualment
està feta de cables i cargol de ferro.

Al vessant sud-oest del tossal
d’Isòvol, s’hi troba la cova d’en
Manent (1.220 m), que queda
molt a prop de l’emplaçament
del paradolmen.Dins s’hi pot
veure ﬁlons d’oligist llimonitzat.
MENHIR DEL TOSSAL
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LA PALANCA DEL RIU SEGRE
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Davant de l’ermita de Quadres, hi
podeu veure el Pedró. Es tracta
d’una pedra amb la creu de terme,
on antigament es deixava la Mare
de Déu i el capellà feia un petit
sermó durant l’aplec de St. Bernabé.

La font d’Isòvol es troba en una
de les entrades del poble i recull
l’aigua del riu Duran, que es ﬁltra
per sota del tossal. A part de font,
també era el safareig del poble.
EL SAFAREIG DE LA VOLTA D’ALL
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Als afores d’All, hi trobareu el
safareig de la Volta. És un antic
safareig públic a l’aire lliure,
d’aigües sulfuroses i magnèsiques,
on es reunien les veïnes del poble
per rentar la roba.
PONT I RESTES DE LA CENTRAL
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Als afores d’Olopte, al camí de la
Vall del riu Duran, hi trobem el
pont de la Central just al costat
d’un molí de planta quadrangular
i murs paredats que era l’antiga
Central que produí llum ﬁns 1940.”

