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    ETAPA 4: RIALP - TÍRVIA
 

RIALP – RODÉS – BORDES DE LA BOTELLA –  BORDES D’ARNUI – LLAVORSÍ - TÍRVIA

Durada aprox.: 8.15 h
Desnivell aprox.: 1.330 m de pujada; 940 m de baixada
Distància aprox.: 20,2 km 
Altitud màxima: 1.600 m
Altitud mínima: 745 m
Mapa recomanat: Ramat de l'Est. Esc. 1:50.000. Mapa Guia Excursionista. Editorial Alpina.
Ressenya actualitzada: Juny 2014
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0 h Rialp, 745 m. Sortim de Rialp per la carretera C-13 en direcció nord. Des d’aquí ja

es veuen algunes cases del poble de Rodés, on ens dirigim. Deixem a l’esquerra i
més enlairada respecte la carretera la serradora de Fustes Sebastia. Aviat, a mà
esquerra, trobem la carretera que puja a Surp, Escàs, Rodés i Caregue. La seguim
fins al cementiri de Rialp tot i que, just abans d’entrar-hi, agafem una pista sense
asfaltar de la dreta, que deixa el cementiri i un camp a l’esquerra. Hi pugem fins a
un parell de dipòsits d’aigua circulars. El camí està senyalitzat amb rètols i ratlles de
pintura groga.

0.20 h Dipòsits i bifurcació de la pista, 790 m. Desestimem la de l’esquerra i agafem la de
la dreta, tot deixant els dipòsits a sota nostre. Al cap de vint metres, l’abandonem i
agafem una pista molt costeruda de l’esquerra. És possible que estigui plena de
malesa.  La  pista  aviat  esdevé  un  camí  ample  on  hi  creixen  les  punxents
argelagues.  Va pujant  tot  fent  algunes giragonses fins a situar-se al  capdamunt
d’una petita carena. Seguim un corriol que aviat es desviarà a la dreta i anirà pujant
tot fent amples ziga-zagues per l’alzinar. Bones vistes aèries de Rialp. Una estona
més tard, gairebé som a tocar del campanar blanc de l’església de Rodés. 

1 h Rodés, 1.085 m. (no us ho perdeu: vistes des del poble) Travessem el petit poble
fins  a  la  carretera  d’accés.  Girem a  l’esquerra  i  la  seguim fins  als  contenidors
d’escombraries i, després, a un revolt. Rètol indicador. Girem a la dreta per agafar
una pista. De seguida es bifurca. Seguim per la de dalt, que primer planeja però
després perd nivell fins al barranc. Camí marcat amb les ratlles grogues de pintura.

1.15 h Barranc de Rodés. Aquí la pista s’acaba. Travessem el barranc i continuem pel
camí vell. Quan encara es veu Rodés, trobem un tram de corriol estret on s’hi ha
instal·lat  un  passamà  de  corda.  Anem  avançant  pel  camí,  que  a  trams  està
empedrat. Passem pel mig d’un alzinar. Rodés ens va quedant al darrere. 

1.35 h Bifurcació. Seguim pel camí de dalt, que té una mica de paret a la dreta.

1.45 h Bordes de la Botella en ruïnes, 1.250 m. Aquí  hi  arriba una pista que surt  de
Rodés i  puja  fins al  turó de la  Collada.  La seguim cap al  nord una estona,  tot
flanquejant la muntanya. Si us hi fixeu, veureu, al davant, les runes del poble de
Sant Romà de Tavernoles, on ens dirigim.

1.50 h Barranc  de  la  Botella.  El  travessem.  Després  d’un  lleu  descens  i  d’una
esllavissada, la pista s’acaba. Seguim per un corriol, enmig d’un alzinar. 

2.30 h Barranc dels Trianis. Abans i després del barranc, el camí s’estreteix per petites
esllavissades. De seguida es passa un altre barranc en un lloc obac. 

2.35 h Després d’una pujadeta es deixa, a l’esquerra, una edificació en ruïnes.

2.50 h Sant Romà de Tavèrnoles, 1.260 m. Poble abandonat. Al davant, a l’altre costat
del riu Noguera Pallaresa, es veuen les pistes d’esquí de Port-Ainé i el pic de l’Orri.
Rètol indicatiu al mig del poble. A la part de dalt del nucli hi ha un abeurador on
acostuma a baixar-hi aigua. Des de l’abeurador tirem amunt per la costa del darrere
mirant de no perdre les marques grogues. Es va a passar a l’altra banda del turonet
que  queda  just  a  sobre  del  poble,  per  un  pas  molt  característic  i,  després,
començarem un llarg flanqueig.

3.35 h Borda, 1.470 m. Una mica més endavant n’hi ha una altra, passada la qual entrem
a una pineda.
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3.55 h Barranc de Marguilló. De seguida se’n passa un altre amb més aigua.

4.20 h Bosc de pi roig, 1.575 m. El camí passa pel costat de diverses fonts d’aigua.

4.50 h 1.600 m. Canviem de vessant. A partir d’aquest punt comencem a baixar pel mig
d’un bosc molt  bonic amb pins de troncs tortuosos i ple de vells arbres caiguts.
Seguim les marques grogues, que en un moment donat passen de ratlles a cercles.

5.35 h Bordes d’Arnui en una clariana del bosc, 1.385 m. Es pot baixar a Llavorsí per dos
camins, ja que es fa una volta en cercle des d’aquest poble fins a les bordes. Sigui
per l’un per l’altre, seguirem ratlles de pintura grogues i baixarem per dins del bosc. 

6.50 h Llavorsí, 855 m. (hotel, restaurant, càmping, botigues, farmàcia), (no us ho perdeu:
seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu; volta pels carrers del poble) 
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DRECERA EVITANT LA VALL FERRERA I LA VALL DE CARDÓS.  Es pot anar
directament des de Llavorsí fins a Escaló passant per Aidí, Estaron i el monestir de
Sant Pere del Burgal. Aquesta variant suposarà dues jornades menys de recorregut
(unes 13 h). Consulteu-la al final de l’itinerari.

6.50 h Llavorsí, 855 m. Per anar de Llavorsí a Tírvia ens hem de situar a la riba dels dos
rius que travessen aquesta població. Travessem la Noguera Pallaresa i deixem la
Noguera de Vallferrera a l’esquerra, tot seguint una carretera estreta que deixa el
càmping municipal de Riberies també a l’esquerra. Després, deixem l’hotel Riberies
a la  dreta,  i,  així  que s’acaba  l’asfalt,  comencem a caminar  per  una  pista  que
avança entre el bosc i el riu.

7.15 h La pista s’acaba, es troben uns esglaons, i seguim per un corriol empedrat que
planeja. A l’esquerra es deixen uns xalets i uns magatzems passats els quals el
camí deixa d’estar empedrat.

7.40 h Bifurcació. Cap a la dreta aniríem a Montesclado i Farrera. Nosaltres seguim recte
endavant cap a Tírvia. De seguida el camí baixa una mica, va a sortir a una pista,
travessa un barranquet i es bifurca: agafem la pista de l’esquerra. 

7.45 h La pista ha anat pujant, però ara s’abandona per agafar el camí vell. De seguida es
travessa la pista i se segueix amunt. Es torna a travessar al cap de poc.

8 h Se surt a un revolt de la pista i tirem pista amunt.

8.05 h S’abandona la pista i, a mà esquerra, s’agafa una altra vegada el camí vell, que es
va apropant a Tírvia tot guanyant nivell. A poc a poc anem entrant a la vall de la
Coma. Al cap de poc es travessa la pista.

8.15 h Tírvia,  975 m.  (hotel,  restaurant,  casa de colònies,  heliport),  (no us ho perdeu:
esteles medievals; església; volta pel poble; actes de la Setmana Santa; forn de pa)

SI TROBES ERRORS A LES RESSENYES, CANVIS EN ELS CAMINS O 

TENS ALGUN SUGGERIMENT, AGRAIREM QUE ENS ESCRIGUIS A 

info@ramatdecamins.cat.

Col·labora amb el projecte Apadrina un camí!
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DRECERA EVITANT LA VALL FERRERA I LA VALL DE CARDÓS

Durada de l’excursió: 1.50 h; Desnivells: 300 m de pujada; 75 m de baixada; Distància: 5,7
km

0 h Central elèctrica de Llavorsí, 855 m. La central  es troba a la cruïlla entre la
carretera que va de Rialp a Llavorsí i la que ve de la vall Ferrera i vall de Cardós.
El camí vell  que va a Aidí  surt  del seu darrere. Quan es va seguir encara no
s’havia senyalitzat, però va ser molt fàcil recórrer-lo. Al principi està pavimentat.
Té una barana de ferro a l’esquerra i, més enllà d’aquesta, hi ha una empresa
d’esports  d’aventura  amb  el  ràfting  com  a  protagonista.  A la  dreta  queda  el
cementiri  de Llavorsí.  El  camí de seguida es bifurca. Agafarem el de la dreta,
entremig  de  dues  cases.  Després  d’aquestes  ja  caminem  per  un  corriol.  A
l’esquerra, més enfonsat, ens queda el riu Noguera Pallaresa. Aviat sortim a una
pista i la seguim 50 m. L’abandonem per tornar a agafar el corriol, a mà dreta, just
en un pas de roques. Es guanya nivell per trams empedrats. Passem per un rètol
interpretatiu d’un Itinerari de Petit Recorregut de l’Ajuntament de Llavorsí.

0.15 h Prats. Aquí  el  camí  es difumina però,  si  ens hi  fixem,  veurem que passa pel
damunt d’una paret de pedra seca, entre dos prats esglaonats. Està una mica
esllavissat.  Es deixa una torre de la llum en un prat de l’esquerra, a tocar del
camí.  Després,  ja  a  dins  d’una  roureda,  el  camí  es  confon  entre  diversos
carrerons  de bestiar.  Seguirem recte  endavant  fins  a  trobar  un  eixamplament
després del qual el corriol es torna a definir. Va mantenint la cota gairebé sempre,
llevat d’una estona en què perd nivell per passar a tocar del riu. És un tram molt
obac  i  bonic,  que  passa  entre  arbres  de  ribera  com  freixes  i  avellaners.
L’agradable so del riu ens acompanyarà una estona, fins que ens allunyem de
l’aigua per guanyar alçada pel mig d’un alzinar.

0.45 h Prat amb torre d’alta tensió,  850 m. Voregem el prat  per la  part  inferior,  tot
deixant la torre a la dreta. Hi ha un corriol fressat.

0.50 h Pista. La seguim recte endavant,  entre alzines.  Deixem a la  dreta una antiga
llosera que durant anys va proveir la gent de la comarca de la pissarra necessària
per a construir les cobertes de les cases.

0.55 h Borda a l’esquerra de la pista i revolt de la carretera d’accés a Aidí, 875 m.
Torre  de  la  llum.  A partir  d’aquest  moment  girem  a  la  dreta  i  anem  seguint
carretera amunt. Hi ha un moment que, a la dreta, a sobre de la carretera, s’alcen
uns turons de conglomerats que l’erosió ha convertit en escultures.

1.10 h Camí vell.  Així  que es veuen les primeres cases d’Aidí,  podem abandonar  la
carretera  per  agafar  un  bonic  tram  de  camí  vell.  Passa  per  sota  d’una  línia
elèctrica i té parets de pedra seca a ambdós costats. Travessa la carretera i, la
propera vegada que la troba, ja s’és a l’entrada del poble.

1.15 h Aidí, 970 m. Travessem el poble fins a la part superior. Després de l’última casa
trobarem  l’inici  del  camí.  Potser  està  senyalitzat.  Comença  entre  una  pista
asfaltada de l’esquerra i  una paret  de pedra seca a la  dreta.  De tant  en tant
trobarem petites línies de pintura groga que indiquen per on passa. Llevat d’algun
petit desnivell, va planejant entre prats. Aviat es veu el poble d’Estaron arrapat al
mig de la costa de la muntanya.

1.45 h Barranc del Riu. Indret obac. El travessem a gual i fem el darrer tram de pujada
fins al poble. Després d’una casa, seguim un tram de pista que desemboca a la
carretera. A 100 m ja arribem al nucli.

1.50 h Estaron, 1.060 m. A partir d’aquest poble podeu seguir les indicacions de la ruta
principal fins a Escaló.
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