
Puig de Serreïnes 1.687 m 

Cap del Verd 2.282 m 

Rasos de PegueraCap de la Fesa 2.382 m

Cap de la Gallina Pelada 2.321 m

Torreta del Cadí 2.562 m

el Vulturó 2.649 m

Camabona 2.547 m

Penyes Altes de Moixeró 2.276 m

Pic de Costa Cabirolera 2.604 m

Coll de Port 

Coll del Pendís

Los Collets 2.064 m

Roca de Coma-sarrera 2.375m

Montsec de Tost

Tossal de l'Àliga 2.154 m

Pla Muntaner Serra de Taús

Les Piques 1.969 m

La Peralta de Dalt 1.644 m

El Cogulló 1.620 m

El Port del Comte

Pedró dels Quatre Batlles 2.382 m

Tossal d’Es�vella 2.337 m
la Gespeguera 2.331 m

Tossal del Cas�lló 1.866 m

Les Agudes 1.558 m

Tossal de Cambrils 1.803 m

Tossal de Balinyó 1.206 m

Serra de Prada

Cap de Pla Redon 1.847 m

Roca del Codó 1.627 m

Serra d’Aubenç

Lo Coscollet 1.612 m

Montserrat

Roca de Senyús 1.896 m Cap de Boumort 2.077 m

Serra de Boumort

Serra de Freixa

Lo Tossal 2.119 m

Serra Seca

Serra del Cadí

Lo Boscarró Bosc de Junyent

La Basseta

MONTANT DE TOST

TORÀ DE TOST

CASTELLAR DE TOST

LA SEU D’URGELL

MONTFERRER

ALÀS

Serra del Turp

Mirador Sud del Pic de l'Orri (o Torreta de l'Orri) (2.439 m)
Panoràmica est

Els boscos propers que ens envolten amaguen un 
seguit de tresors que en pocs llocs podrem trobar, 
com el Til·ler de Reguerals. A prop de la carretera 
d'accés a Portainé, seguint un curt itinerari 
senyalitzat descobrireu aquest til·ler monumental 
(Tilia platyphyllos) el més gruixut de Catalunya, de 
més de 5 metres de perímetre.  

Altres tresors són les espècies emblemàtiques com 
el mussol pirinenc (Aegolius funereus), el picot 
negre (Dryocopus martius), i el gall fer (Tetrao 
urogallus), totes tres lligades a ambients subalpins. 
Els forats que el picot negre fa als arbres, 
majoritàriament de pi negre, morts i de gran 
diàmetre, són utilitzats més tard pel mussol 
pirinenc. Sentir els seus cants és fascinant, en això 
el gall fer s'emporta la primera posició. És la veu 
dels boscos freds millor conservats dels Pirineus. 
Relíquia de l'era glacial, el gall fer és una au forestal 
molt antiga, de més de 10.000 anys que fins i tot va 
arribar a conviure amb l'home neandertal. 
Molt sensible a les molèsties, des del 1986 va 
adquirir la catalogació d’espècie protegida 
«vulnerable», doncs el seu estat de conservació es

troba amenaçat per varis factors i any rere any es 
pot comprovar el seu declivi. En l'espai en el que 
ens trobem és molt important no crear nous passos 
o senders, ja que aquests seran utilitzats per 
depredadors que acabaran accedint més fàcilment 
a les seves zones de refugi. Si anem acompanyats 
de gossos, s'han de portar sempre lligats. Mascles i 
femelles passen l'hivern alimentant-se bàsicament 
d'acícules de pi, i procuren fer els mínims 
recorreguts per evitar gastar les calories que 
necessiten per a suportar les baixes temperatures 
de l’hivern als Pirineus. Durant aquest període són 
molt vulnerables, motiu pel qual quan esquiem o 
anem amb raquetes de neu pel bosc no hem de 
sortir-nos de les pistes marcades i dels límits 
establerts.

Si passejant pel bosc o buscant bolets a principi 
d'estiu trobeu un niu ocupat per una femella de gall 
fer que estigui covant, convé allunyar-se 
discretament de la zona per evitar-li molèsties, i és 
molt important comunicar urgentment la seva 
localització al Cos d'Agents Rurals (Tel. 973 621 
100), per tal d'efectuar des del Parc el seguiment de 
la seva reproducció i conservació.

El Massís de l'Orri presenta un gran volum 
muntanyós amb aspecte massiu que, sobretot a les 
carenes i vessant més enlairats, ens indica la 
conservació d'un relleu preglacial poc modificat 
generat fa 11-8,5 milions d'anys. Als marges 
d'aquesta àmplia superfície d'aplanament es varen 
excavar circs glacials que alimentaren petites 
llengües glacials (de fins a 4 km de longitud) durant 
els cicles glacials entre els 100.000 i els 10.000 
darrers anys. Els circs més ben desenvolupats es 
troben en orientacions en principi poc favorables (al 
SE. i al S.) però sobrealimentats degut a l'escombrat 
de la neu dipositada als altiplans superiors pels 
vents dominants de component N-NW (el conegut 
"torb").

Els circs de les Comes de Rubió, de l'Orri i de 
Coma-Sarrera presenten unes morfologies 
glacials ben conservades i són els exemples de 
modelat glacial més meridionals del Parc a on 
trobem:

a) "Parets" de circ ben marcades i excavades.

b) Morrenes (dipòsits de material arrossegats per la 
glacera) situats als fons dels circs que generen 
diferents nivells de fronts. A les Comes de Rubió, el 
mateix material morrènic obtura petites estanyoles 
(Estanyets de Davall i de Damunt).

c)Morrenes de "boca de circ" a les dues 
concavitats superiors de les Comes de l'Orri (a 2320 
i 2280m respectivament) i són la mostra de les 
darreres glaceres que hi va haver.

d)Meandres fluvials que travessen les zones 
planeres de l'antiga vall glacial (com el torrent de 
Comes de Rubió quan travessa el Planell dels 
Fangassos).

Les àrees no ocupades per les glaceres van ser 
afectades per una intensa activitat de glaç i desglaç 
produint, en trencar al rocam, un important volum 
de derrubis (les "tarteres") que tendeixen a 
"regularitzar" els vessants. L'entorn del cim de la 
Roca de Coma-Sarrera és un bon exemple 
d'aquesta dinàmica.

Les glaceres més meridionals del Parc Els boscos, plens de vida 

Inventari llocs interès 
geomorfològic. 

Els Espais Naturals del Prepirineu 
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Des d'aquest mirador, d'esquerra a dreta, els espais 
naturals de la Xarxa Natura 2000 dels Prepirineus 
que es poden observar són els següents:

Prepirineu Central Català (57.074 ha): format 
principalment pel Parc Natural del Cadí Moixeró i la 
serra del Port del Comte, és un molt bon 
representant dels paisatges prepirinencs calcaris, 
amb una gran diversitat d'hàbitats i espècies 
d'interès comunitari. 

Serra de Turp, la Móra Comdal i la Valldan 
(3.709 ha): interessant espai de transició entre els 
sistemes naturals del Prepirineu central i l'oriental. 
Amb importants pinedes de pinassa.

Serra d'Aubenç i Roc de Cogul (6.779 ha): serra 
de l'Alt Urgell amb importants parets verticals de 
roca calcària a la cara sud. De gran interès 
biogeogràfic per la seva flora.

 A l'altre mirador trobareu la resta d'espais naturals 
que podem visualitzar des d'aquest punt 
panoràmic.

Hotel Portainé 2000

Pic de l’Orri

Rubió

Refugi de 
Comes de Rubió

Fotomuntatge: Josep Ventura
Edició: Geosilva Projectes, SL.
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Superficies d' erosió o plans 
periglacials 
(edat Neògena, probablement de 
finals del Miocè). 

Màxima extensió glacial de les 
petites glaceres al 
voltant del Massís de l' Orri (Darrera 
glaciació; Pleistocè Superior). 

Circs glacials 

Til·ler de Reguerals. Fotografia de: Juan Fernández.
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Als vostres peus, a Coma-Sarrera, i també a les 
muntanyes de la Vall d'Àssua al fons a la dreta, 
podeu observar importants extensions de pastura 
alpina i subalpina. A ple estiu, de ben segur que us 
trobareu amb algun cavall pirinenc català, vaca 
bruna, ovella xisqueta o cabra pirinenca. Estem en 
zona de pastura d'alta muntanya, on els ramats 
pugen per alimentar-se de l'herba fresca 
d'aquestes contrades. 

Al mateix temps, al fons de les valls, com la Vall de 
Siarb que teniu enfront, els pagesos aprofiten per 
dallar i emmagatzemar l'herba dels prats de dall 
propers als pobles i les bordes. Quan la tardor 
arriba, els ramats hi baixen de nou i peixen els prats 
propers.  Com que és una època poc productiva, 
especialment durant l'hivern (creix poc l'herba), el 
bestiar també ha d'alimentar-se de l'herba dallada 
durant l'estiu. Això fins no arribi l'increment de 
temperatura de la primavera i comencin a 
alimentar-se de nou de l'herba dels prats montans, i 
tot seguit els alpins a l'inici de l'estiu. I així cada any 
repetint el cicle de moviment dels ramats entre l'alta 
i mitja muntanya.

Des d'aquest mirador podeu observar diverses 
muntanyes del Prepirineu català, moltes d'elles 
formant part de la xarxa d'espais d'interès natural 
de Catalunya, per tal de conservar els seus 
importants valors en biodiversitat, paisatge i 
geologia. 

Molts d'aquests espais alhora formen part de la 
Xarxa Natura 2000. Aquesta és una xarxa europea 
d’espais naturals l’objectiu de la qual és fer 
compatible la protecció de les espècies i els 
hàbitats naturals i semi naturals amb l’activitat 
humana que s’hi desenvolupa. És la iniciativa 
política europea més important de conservació de 
la natura. 

D'esquerra a dreta, els espais naturals de la Xarxa 
Natura 2000 dels Prepirineus que es poden 
observar des d'aquest mirador són els següents:

Sobrevolant els prats podreu veure fàcilment 
diverses espècies d'aus típiques d'ambients oberts 
d'alta muntanya en cerca de ratolins, carronya o 
insectes, com el voltor comú (Gyps fulvus), el còlit 
gris (Oenanthe oenanthe), el grasset de muntanya 
(Anthus spinoletta), la gralla de bec vermell 
(Pyrrocorax pyrrhocorax), l'alosa (Alauda arvensis) i 
el xoriguer comú (Falco tinnunculus), entre altres. 

L'estiu també és bona època per veure volianes 
(papallones), i el lloc on ens trobem és estratègic 
per a algunes espècies per a trobar parella. En 
podreu veure fent “hilltopping”, vols repetitius 
ondulants que els mascles fan al voltant de petites 
collades i cims, per a atraure a les femelles. Dues de 
les espècies típiques que podreu observar és la 
papallona rei (Papilio machaon) i la papallona 
zebrada (Iphiclides podalirius).

Serra de Boumort i Collegats (18.415 ha): serra 
calcària amb importants poblacions d’ocells 
carronyaires i de cérvol, un dels motius pel qual 
està declarada Reserva Nacional de Caça. A l’oest 
s’hi troba l’espectacular Congost de Collegats, 
declarat reserva natural pels seus valors geològics i 
la presència de llúdriga i ocells rapinyaires.

Serra del Montsec, Sant Mamet i Serra Mitjana 
(32.424 ha): el Montsec és una serra de relleu 
singular, travessada per dos rius, el Noguera 
Pallaresa (Pas de Terradets) i Noguera Ribagorçana 
(Congost de Montrebei), donant a lloc el Montsec 
de Rúbies, el d'Ares i el d'Estall (ja a l'Aragó). 
Destaquen les seves cingleres i avencs, amb les 
sales subterrànies més grans de Catalunya.

Estany de Montcortés (45 ha): estany d'origen 
càrstic dels més grans de Catalunya, de gran 
interès científic i paisatgístic. 

Vall Alta de Serradell i serra de Sant Gervàs 
(12.921 ha): la gran serra de l'Alta Ribagorça, molt 
en contacte amb les serres prepirinenques 
d'Aragó. Destaca  pels seus cingles espectaculars i 
una gran presència d'espècies rupícoles.Ramats domèstics 

als Parcs Pirinencs 
de Catalunya 

La ramaderia de
muntanya

El voltor comú Mapa-guia sectorial
Massís de l’Orri

El Turbó (2.822 ha): serra imponent del Prepirineu 
Aragonès, per a causa del seu caràcter d’illa en 
relació als relleus de menor altitud que la rodegen, 
afavoreixen la presència d’endemismes florístics 
de gran interès i zona de cria de nombroses aus 
rapinyaires.

Des de l’altre mirador podrem visualitzar 
d’esquerra a dreta quatre espais més i si gaudim 
d’un cel ras, sense calitja, amb vent, podrem veure 
fins i tot la silueta del Parc Natural de la Muntanya 
de Montserrat, ja formant part de sistema prelitoral 
català.

Fitxa Tècnica

Comarca: Pallars Sobirà
Municipi: Soriguera
Finca: Forest d'Utilitat Pública 19-2 “Comes de 
Rubió”
Propietari: Generalitat de Catalunya
Altitud: 2.439 m
Unitat Paisatgística: Massís de l'Orri
Figura de Protecció: Parc Natural de l'Alt Pirineu
Màxim abast visual: Montserrat, a uns 100 km
Època recomanada de visita: Tot l'any (a l'hivern 
amb raquetes de neu o esquí).

Mirador Sud del Pic de l'Orri (o Torreta de l'Orri) (2.439 m)
Panoràmica oest

Els Espais Naturals del 
Prepirineu i la 
Xarxa Natura 2000

Una muntanya de pastures

Congost de Montrebei. Fotografia de: Marc Garriga.

Més informació del Parc Natural de l’Alt Pirineu:

Reserva Nacional de Caça de Boumort. Fotografia de: Jordi Palau.

Serra de Boumort. Congost de 
Collegats.

Serra del Montsec. Estany de 
Montcortès.

Serra de Sant 
Gervàs.

El Turbó.
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Mirador Sud del Pic de l'Orri (o Torreta de l'Orri) (2.439 m)
Panoràmica est

Els boscos propers que ens envolten amaguen un 
seguit de tresors que en pocs llocs podrem trobar, 
com el Til·ler de Reguerals. A prop de la carretera 
d'accés a Portainé, seguint un curt itinerari 
senyalitzat descobrireu aquest til·ler monumental 
(Tilia platyphyllos) el més gruixut de Catalunya, de 
més de 5 metres de perímetre.  

Altres tresors són les espècies emblemàtiques com 
el mussol pirinenc (Aegolius funereus), el picot 
negre (Dryocopus martius), i el gall fer (Tetrao 
urogallus), totes tres lligades a ambients subalpins. 
Els forats que el picot negre fa als arbres, 
majoritàriament de pi negre, morts i de gran 
diàmetre, són utilitzats més tard pel mussol 
pirinenc. Sentir els seus cants és fascinant, en això 
el gall fer s'emporta la primera posició. És la veu 
dels boscos freds millor conservats dels Pirineus. 
Relíquia de l'era glacial, el gall fer és una au forestal 
molt antiga, de més de 10.000 anys que fins i tot va 
arribar a conviure amb l'home neandertal. 
Molt sensible a les molèsties, des del 1986 va 
adquirir la catalogació d’espècie protegida 
«vulnerable», doncs el seu estat de conservació es

troba amenaçat per varis factors i any rere any es 
pot comprovar el seu declivi. En l'espai en el que 
ens trobem és molt important no crear nous passos 
o senders, ja que aquests seran utilitzats per 
depredadors que acabaran accedint més fàcilment 
a les seves zones de refugi. Si anem acompanyats 
de gossos, s'han de portar sempre lligats. Mascles i 
femelles passen l'hivern alimentant-se bàsicament 
d'acícules de pi, i procuren fer els mínims 
recorreguts per evitar gastar les calories que 
necessiten per a suportar les baixes temperatures 
de l’hivern als Pirineus. Durant aquest període són 
molt vulnerables, motiu pel qual quan esquiem o 
anem amb raquetes de neu pel bosc no hem de 
sortir-nos de les pistes marcades i dels límits 
establerts.

Si passejant pel bosc o buscant bolets a principi 
d'estiu trobeu un niu ocupat per una femella de gall 
fer que estigui covant, convé allunyar-se 
discretament de la zona per evitar-li molèsties, i és 
molt important comunicar urgentment la seva 
localització al Cos d'Agents Rurals (Tel. 973 621 
100), per tal d'efectuar des del Parc el seguiment de 
la seva reproducció i conservació.

El Massís de l'Orri presenta un gran volum 
muntanyós amb aspecte massiu que, sobretot a les 
carenes i vessant més enlairats, ens indica la 
conservació d'un relleu preglacial poc modificat 
generat fa 11-8,5 milions d'anys. Als marges 
d'aquesta àmplia superfície d'aplanament es varen 
excavar circs glacials que alimentaren petites 
llengües glacials (de fins a 4 km de longitud) durant 
els cicles glacials entre els 100.000 i els 10.000 
darrers anys. Els circs més ben desenvolupats es 
troben en orientacions en principi poc favorables (al 
SE. i al S.) però sobrealimentats degut a l'escombrat 
de la neu dipositada als altiplans superiors pels 
vents dominants de component N-NW (el conegut 
"torb").

Els circs de les Comes de Rubió, de l'Orri i de 
Coma-Sarrera presenten unes morfologies 
glacials ben conservades i són els exemples de 
modelat glacial més meridionals del Parc a on 
trobem:

a) "Parets" de circ ben marcades i excavades.

b) Morrenes (dipòsits de material arrossegats per la 
glacera) situats als fons dels circs que generen 
diferents nivells de fronts. A les Comes de Rubió, el 
mateix material morrènic obtura petites estanyoles 
(Estanyets de Davall i de Damunt).

c)Morrenes de "boca de circ" a les dues 
concavitats superiors de les Comes de l'Orri (a 2320 
i 2280m respectivament) i són la mostra de les 
darreres glaceres que hi va haver.

d)Meandres fluvials que travessen les zones 
planeres de l'antiga vall glacial (com el torrent de 
Comes de Rubió quan travessa el Planell dels 
Fangassos).

Les àrees no ocupades per les glaceres van ser 
afectades per una intensa activitat de glaç i desglaç 
produint, en trencar al rocam, un important volum 
de derrubis (les "tarteres") que tendeixen a 
"regularitzar" els vessants. L'entorn del cim de la 
Roca de Coma-Sarrera és un bon exemple 
d'aquesta dinàmica.

Les glaceres més meridionals del Parc Els boscos, plens de vida 

Inventari llocs interès 
geomorfològic. 

Els Espais Naturals del Prepirineu 
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Des d'aquest mirador, d'esquerra a dreta, els espais 
naturals de la Xarxa Natura 2000 dels Prepirineus 
que es poden observar són els següents:

Prepirineu Central Català (57.074 ha): format 
principalment pel Parc Natural del Cadí Moixeró i la 
serra del Port del Comte, és un molt bon 
representant dels paisatges prepirinencs calcaris, 
amb una gran diversitat d'hàbitats i espècies 
d'interès comunitari. 

Serra de Turp, la Móra Comdal i la Valldan 
(3.709 ha): interessant espai de transició entre els 
sistemes naturals del Prepirineu central i l'oriental. 
Amb importants pinedes de pinassa.

Serra d'Aubenç i Roc de Cogul (6.779 ha): serra 
de l'Alt Urgell amb importants parets verticals de 
roca calcària a la cara sud. De gran interès 
biogeogràfic per la seva flora.

 A l'altre mirador trobareu la resta d'espais naturals 
que podem visualitzar des d'aquest punt 
panoràmic.

Hotel Portainé 2000

Pic de l’Orri

Rubió

Refugi de 
Comes de Rubió

Fotomuntatge: Josep Ventura
Edició: Geosilva Projectes, SL.

500 m
N

Superficies d' erosió o plans 
periglacials 
(edat Neògena, probablement de 
finals del Miocè). 

Màxima extensió glacial de les 
petites glaceres al 
voltant del Massís de l' Orri (Darrera 
glaciació; Pleistocè Superior). 

Circs glacials 

Til·ler de Reguerals. Fotografia de: Juan Fernández.

Gall fer 
(Tetrao urogallus)

Mussol pirinenc 
(Aegolius funereus)

Picot negre 
(Dryocopus martius)

Web 
til·ler de Reguerals. 

Web 
mussol pirinenc.

Web gall fer.

Fulletó gall fer. Conte gall fer.
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Als vostres peus, a Coma-Sarrera, i també a les 
muntanyes de la Vall d'Àssua al fons a la dreta, 
podeu observar importants extensions de pastura 
alpina i subalpina. A ple estiu, de ben segur que us 
trobareu amb algun cavall pirinenc català, vaca 
bruna, ovella xisqueta o cabra pirinenca. Estem en 
zona de pastura d'alta muntanya, on els ramats 
pugen per alimentar-se de l'herba fresca 
d'aquestes contrades. 

Al mateix temps, al fons de les valls, com la Vall de 
Siarb que teniu enfront, els pagesos aprofiten per 
dallar i emmagatzemar l'herba dels prats de dall 
propers als pobles i les bordes. Quan la tardor 
arriba, els ramats hi baixen de nou i peixen els prats 
propers.  Com que és una època poc productiva, 
especialment durant l'hivern (creix poc l'herba), el 
bestiar també ha d'alimentar-se de l'herba dallada 
durant l'estiu. Això fins no arribi l'increment de 
temperatura de la primavera i comencin a 
alimentar-se de nou de l'herba dels prats montans, i 
tot seguit els alpins a l'inici de l'estiu. I així cada any 
repetint el cicle de moviment dels ramats entre l'alta 
i mitja muntanya.

Des d'aquest mirador podeu observar diverses 
muntanyes del Prepirineu català, moltes d'elles 
formant part de la xarxa d'espais d'interès natural 
de Catalunya, per tal de conservar els seus 
importants valors en biodiversitat, paisatge i 
geologia. 

Molts d'aquests espais alhora formen part de la 
Xarxa Natura 2000. Aquesta és una xarxa europea 
d’espais naturals l’objectiu de la qual és fer 
compatible la protecció de les espècies i els 
hàbitats naturals i semi naturals amb l’activitat 
humana que s’hi desenvolupa. És la iniciativa 
política europea més important de conservació de 
la natura. 

D'esquerra a dreta, els espais naturals de la Xarxa 
Natura 2000 dels Prepirineus que es poden 
observar des d'aquest mirador són els següents:

Sobrevolant els prats podreu veure fàcilment 
diverses espècies d'aus típiques d'ambients oberts 
d'alta muntanya en cerca de ratolins, carronya o 
insectes, com el voltor comú (Gyps fulvus), el còlit 
gris (Oenanthe oenanthe), el grasset de muntanya 
(Anthus spinoletta), la gralla de bec vermell 
(Pyrrocorax pyrrhocorax), l'alosa (Alauda arvensis) i 
el xoriguer comú (Falco tinnunculus), entre altres. 

L'estiu també és bona època per veure volianes 
(papallones), i el lloc on ens trobem és estratègic 
per a algunes espècies per a trobar parella. En 
podreu veure fent “hilltopping”, vols repetitius 
ondulants que els mascles fan al voltant de petites 
collades i cims, per a atraure a les femelles. Dues de 
les espècies típiques que podreu observar és la 
papallona rei (Papilio machaon) i la papallona 
zebrada (Iphiclides podalirius).

Serra de Boumort i Collegats (18.415 ha): serra 
calcària amb importants poblacions d’ocells 
carronyaires i de cérvol, un dels motius pel qual 
està declarada Reserva Nacional de Caça. A l’oest 
s’hi troba l’espectacular Congost de Collegats, 
declarat reserva natural pels seus valors geològics i 
la presència de llúdriga i ocells rapinyaires.

Serra del Montsec, Sant Mamet i Serra Mitjana 
(32.424 ha): el Montsec és una serra de relleu 
singular, travessada per dos rius, el Noguera 
Pallaresa (Pas de Terradets) i Noguera Ribagorçana 
(Congost de Montrebei), donant a lloc el Montsec 
de Rúbies, el d'Ares i el d'Estall (ja a l'Aragó). 
Destaquen les seves cingleres i avencs, amb les 
sales subterrànies més grans de Catalunya.

Estany de Montcortés (45 ha): estany d'origen 
càrstic dels més grans de Catalunya, de gran 
interès científic i paisatgístic. 

Vall Alta de Serradell i serra de Sant Gervàs 
(12.921 ha): la gran serra de l'Alta Ribagorça, molt 
en contacte amb les serres prepirinenques 
d'Aragó. Destaca  pels seus cingles espectaculars i 
una gran presència d'espècies rupícoles.Ramats domèstics 

als Parcs Pirinencs 
de Catalunya 

La ramaderia de
muntanya

El voltor comú Mapa-guia sectorial
Massís de l’Orri

El Turbó (2.822 ha): serra imponent del Prepirineu 
Aragonès, per a causa del seu caràcter d’illa en 
relació als relleus de menor altitud que la rodegen, 
afavoreixen la presència d’endemismes florístics 
de gran interès i zona de cria de nombroses aus 
rapinyaires.

Des de l’altre mirador podrem visualitzar 
d’esquerra a dreta quatre espais més i si gaudim 
d’un cel ras, sense calitja, amb vent, podrem veure 
fins i tot la silueta del Parc Natural de la Muntanya 
de Montserrat, ja formant part de sistema prelitoral 
català.

Fitxa Tècnica

Comarca: Pallars Sobirà
Municipi: Soriguera
Finca: Forest d'Utilitat Pública 19-2 “Comes de 
Rubió”
Propietari: Generalitat de Catalunya
Altitud: 2.439 m
Unitat Paisatgística: Massís de l'Orri
Figura de Protecció: Parc Natural de l'Alt Pirineu
Màxim abast visual: Montserrat, a uns 100 km
Època recomanada de visita: Tot l'any (a l'hivern 
amb raquetes de neu o esquí).

Mirador Sud del Pic de l'Orri (o Torreta de l'Orri) (2.439 m)
Panoràmica oest

Els Espais Naturals del 
Prepirineu i la 
Xarxa Natura 2000

Una muntanya de pastures

Congost de Montrebei. Fotografia de: Marc Garriga.

Més informació del Parc Natural de l’Alt Pirineu:

Reserva Nacional de Caça de Boumort. Fotografia de: Jordi Palau.

Serra de Boumort. Congost de 
Collegats.

Serra del Montsec. Estany de 
Montcortès.

Serra de Sant 
Gervàs.

El Turbó.
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