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La ca sa

Antiga casa de pedra i fusta aïllada 
enmig del bosc, és totalment 
autosuficient i ecològica: s'escalfa amb 
estufes de llenya, s'il·lumina amb energia 
solar i l'aigua brolla directament de la 
nostra deu. Un homenatge a la 
sostenibilitat enmig d'un paratge 
inoblidable, i bosc fins a on aconsegueix 
la vista..

Restaurada amb molt afecte i atenció al 
detall, resulta càlid i acollidor, ple de 
racons on reunir-se amb els amics o... 
desaparèixer.



La ca sa

- Capacitat màxima 8 persones
- Superfície útil: 200 m2

- Finca aïllada
- L'aigua brolla directament d'una mina a la muntanya
- Llum generada per energia solar i espelmes
- Aigua calenta, cuina, forn i nevera: a gas butà
- La casa s'escalfa amb llenya
- Piscina d'ús privat, si els inquilins es banyen, és sota la seva responsabilitat
- S'accepten animals de companyia
- Casa per no fumadors.
- Cobertura mòbil Movistar
- Menjador amb xemeneia/barbacoa
- Cuina amb tota la vaixella i els útils de cuinar 
  necessaris. Rentadora
- Sala d'estar amb xemeneia amb recuperador de calor.
- 2 habitacions dobles amb estufa de llenya (una amb llits
  individuals i l'altra amb llit de matrimoni)
- 1 habitació triple altell escalfada amb el recuperador
  de calor i amb possibilitat de llit supletori (llits
  individuals)
- 2 banys amb dutxa
- Era/pati amb mobiliari exterior
- Menjar per encàrrec (consultar)
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Deta l l s



A mesura que et vagis endinsant pel camí 
de terra que porta a la casa, aniràs 
comprenent tota la màgia que l'entorn 
natural transmet a La Pegatera. 
Envoltada de boscos de roures, alzines i 
pins, només veuràs i sentiràs la 
naturalesa. Naturalesa verge sense 
intervenció humana.
A 20 minuts, un riu amb gorgues on 
banyar-se, i a 1 hora, Andorra i Tremp. 
També es pot visitar La Seu d'Urgell, 
conèixer “La ruta dels dinosaures, “Els 
Castells de Frontera”, la Ruta del 
Romànic, el Pantà de Sant Antoni.

El s v o l t ants
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www.rubberriver.com
www.laseu.org/turisme/cat/
www.turismedia.com/pallars_jussa_isona.htm
www.weblandia.com/castillos/mur.htm
www.firesifestes.com/Fires/F-Rais-CollNargo.htm
www.alturgell.org/Coll_de_Nargo.html
www.terra.es/personal/casvalldarques/excursio.htm
www.andorraportal.com/cast/Mapa1/index.asp
www.portdelcomte.net/present.asp
www.entrenuvols.com/es/index1_es.htm

Festes Populars i fires

Sobre-roca:

Festa Major 14 d’Abril

Valldarques:

Festa Major, primer Diumenge de Setembre
Aplec de Sant Miquel, 1 de Maig
Festa Major de Sant Romà, 17 de Novembre

Coll de Nargó

Festa Major, 25 de Julio, Sant Jaume
Aplec de Sant Miquel, segon Diumenge de Maig
Ranxo a la plaça, Dimarts de Carnestoltes
La baixada del rai, tercer Diumenge d'Agost
La fira del rovelló, pont del Pilar

Que fer i que veure

Organyà

Festa Major, 15 d'Agost
Aplec de Santa Fe, Dilluns de Pasqua Florida
Fira de Sant Andreu, últim Diumenge de Novembre

La Seu d'Urgell

Festa Major, últim Domingo d'Agost
Fira de Sant Ermengol, tercer Diumenge d'Octubre

Oliana

Festa Major, primer Diumenge d'Agost
Fira de Tots Sants

Castellbó

Jornades Càtares, del 7 a l'11 d'Agost
Representació de la mort de Arnaldeta, 17 d'Agost

Cabó

Representació de Arnaldeta de Caboet 24 i 25 d'Agost

Arsèguel

Reunió de acordeonistas, últim Dissabte de Juliol



Recomendamos:
Bases del Codó per banyar-se amb els nens. Al costat 
de Coll de Nargó, per la L-511, de Coll de Nargó a 
La Pegatera, passades Els Masies de Coll de Nargó, 
desviar-se cap a Sallent, aparcar de seguida a 50 m. 
del desviament, es baixa caminant 5 minuts per una 
drecera.

Bases de Toriella per banyar-se amb els nens. Per la 
mateixa L-511,una mica més amunt, passades les 
cases de Toriella, veureu un camí que baixa a 
l'esquerra i les gorgues a baix, s'aparca en la carretera 
i es baixa caminant (15 minuts).

Pantà de Sant Antoni, a La Pobla de Segur, (després 
de Tremp), als llocs bons per banyar-se s'arriba 
agafant el desviament de Salàs i de seguida desviar-se 
cap a l'Estació, ja veureu les zones de bany. En a 
l'altre costat del pantà, en després de Pont 
deClaverol, cap a Aramunt, hi ha un “xiringuito”que 
està molt bé per menjar i més llocs bonics per 
banyar-se.

La Vall Fosca, seguint la carretera des de la Pobla de 
Segur cap a Senterada, hi ha poblets graciosos, el 
“Estany de Moncortés” per banyar-se i la carretera 
arriba fins a el Parc Natural de “Els Estanys de Sant 
Maurici”.

La Seu d'Urgell

Els museus i les trepitjades dels dinosaures per als 
nens (i els grans si us interessa), a Coll de Nargó i 
Isona.

Museu dels Dinosaures de Coll de Nargó
Sala Límit K-T. C. de la Unió, 10 / Oficines: Pl. de 
l'Ajuntament, 1. 25793 Coll de Nargó (Alt Urgell)
Tel. 973 38 30 48 - 636 41 76 78. 
www.collnargo.com

El Museu de la Conca Dellà, Isona
Informació i visites concertades: C/ Museu nº 4. 
25650. Isona - Lleida
Tel: 973 66 50 62. www.parc-cretaci.com
A Isona, al costat de l'Ermita de la Posa, cal veure les 
trepitjades de dinosaures. 

Que fer i que veure

Rafting, hidrosepeed, barranquisme... a Sort. 
www.raftingsort.com - Tel.: +34 973 620 220

Parapente, paramotor, kayak a Àger. 
www.entrenuvols.com - Tel.: +34 639 776 659 / +34 
973 455 023

Parapente a Organyà: www.volarenparapente.com - 
Tel.: +34 633 217 141

Els dies de mercat tenen gràcia, us adjunto els 
mercats setmanals i les poblacions:

Dilluns: Tremp
Dimarts: La Seu  d'Urgell
Dimecres: La Pobla de Segur
Dissabte: La Seu, Oliana i Isona
Domingo: Organyà
 



Com arr ibar

La casa es troba a Coll de Nargó, Lleida
Vinguis d'on vinguis, pren la carretera L-511 que va de Coll de Nargó a Isona. En el Km 25, desvia't cap a Gavarra. 

A 700 m, baixa pel primer camí que trobaràs a la dreta. Aproximadament 800 m després, arribaràs a la Pegatera.

Pepona 607 918 728 - Jordi 678 586 668 - lapegatera@nebottorrella.com

A GAVARRA 7 Km

A COLL DE NARGÓ 17 Km

Cases
Col l  de  la  Mola

i  E l  Pal ler

A BOIXOLS 14 Km
A ISONA 30 Km

0,7  Km
Asfa l t

0 ,7  Km
Camí

de terra

Cabana

GAVARRA

50

LA PEGATERA

Coll de Nargó - La Pegatera Arrivada a La Pegatera


