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ETAPA 6: ÀREU – RIBERA DE CARDÓS
ÀREU – COLLET DE TUDELA – BOLDÍS SOBIRÀ – BOLDÍS JUSSÀ – GINESTARRE – ESTERRI DE CARDÓS –
ARRÓS DE CARDÓS – AINET DE CARDÓS – CASSIBRÓS – RIBERA DE CARDÓS

Durada aprox.: 7.50 h
Desnivell aprox.: 1.170 m de pujada; 1.480 m de baixada
Distància aprox.: 23,8 km
Altitud màxima: 2.235 m
Altitud mínima: 900 m
Mapa recomanat: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Esc. 1:50.000. Editorial Alpina.
Ressenya actualitzada: Juny 2014
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0h

Àreu, 1.275 m. Per saltar des de la vall Ferrera fins a la vall de Cardós hem de
pujar a la part més alta del poble d’Àreu i continuar encara una mica més amunt
fins a trobar uns rètols indicatius. Seguirem les marques de pintura blanca i roja
del GR, que van per una pista fins a dalt del coll de Tudela. Sovint trobarem
dreceres indicades per fites per tal d’escurçar els nombrosos revolts.

1.15 h

Pla herbós, 1.657 m. La pista baixa una mica i sembla que s’acabi allà on neix
una font. Es deixa la font a l’esquerra, es baixa una mica més i la pista s’estreteix
fins que s’acaba.

1.20 h

Bordes de Costuix, 1.691 m. Les travessem pel mig i ens comencem a enfilar
per un corriol. De seguida deixem a la dreta una bifurcació cap a les bordes de
Pilanera. Pugem fent ziga-zagues per dins del bosc.

1.35 h

Ruïna a la dreta del sender. Continua la pujada mantinguda fins que als 2.220 m
arribem a un llarg flanqueig en direcció NO. Vistes a la dreta de la Pica d’Estats,
el Sotllo, el Monteixo...

2.35 h

Coll de Tudela, 2.235 m. Coll herbós. Hi ha un tancat per al bestiar. Vistes
esplèndides de la vall de Cardós i de les muntanyes del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Sortint del coll travessem una pista i
seguim recte avall pels prats. De seguida veiem a sota els llogarrets de
Ginestarre, Esterri de Cardós i Arrós de Cardós. Podríem baixar-hi directament,
però farem una mica de volta per tal de conèixer més a fons la vall.

3.05 h

Font a l’esquerra del sender. Baixem per una costa d’escobes (Genista purgans)
on de vegades el camí es desdibuixa.

3.10 h

Pista, 1.966 m. Girem a l’esquerra seguint la pista. Deixem a banda i banda
construccions enrunades enmig del costerot ple d’escobes. Aviat ja veiem a la
dreta els pobles de Boldís Sobirà i Boldís Jussà, on ens dirigim.

4h

Revolt. A l’esquerra deixem un camí que va cap a Santa Eulàlia.

4.35 h

Boldís Sobirà, 1.492 m. (no us ho perdeu: volta pels carrers del poble, església).
Tirem carretera avall.

4.50 h

Boldís Jussà, 1.342 m. (no us ho perdeu: volta pel poble). Continuem baixant per
la carretera. Just passats els contenidors d’escombraries del poble, a mà
esquerra surten els camins que van cap a Ginestarre o Lladorre. A partir d’ara i
fins a Ribera de Cardós seguirem uns punts de pintura groga. En sortir del poble
deixem a l’esquerra una capelleta dedicada a Sant Antoni. Perdem nivell per tal
de travessar el barranc de la mola per un pont de formigó.

4.55 h

Barranc de la Mola o de Sant Miquel i cruïlla de camins. Cap a la dreta i avall,
en 55 min. s’arriba a Lladorre. Nosaltres anem a Ginestarre pel camí de
l’esquerra, que comença pujant una mica. El camí de seguida es bifurca i
nosaltres agafem el de la dreta, que baixa (una mica més avall trobarem marques
grogues molt esborrades). Guanyem nivell suaument per un bosc d’avellaners. A
la dreta ens queda, enfonsat, el poble de Lladorre.

5.15 h

1.395 m. Punt més alt entre els pobles de Boldís Jussà i Ginestarre. Ja de
baixada, però sempre fent un llarg flanqueig, travessem unes quantes tarteres
entre les quals creixen bedolls. A la dreta, al fons de la vall, veiem el poble de
Lladrós. Passat un clop situat enmig de costes herboses (el clop del Cardaire),
travessem uns llargs bancals erms. Després de passar per la font del Batlle i el
vell safareig, arribem al poble.
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5.50 h

Ginestarre, 1.368 m. (no us ho perdeu: volta pel poble; taller d’artesania tèxtil).
Deixem el taller de teixits artesanals a l’esquerra. Baixem als peus del poble. Passem
de llarg l’església i baixem per la carretera d’accés.

6.10 h

Revolt a sobre d’Esterri de Cardós. Abandonem la carretera per agafar, a l’esquerra,
el que queda del camí vell que unia les dues poblacions.

6.15 h

Esterri de Cardós, 1.212 m. (serveis: casa rural), (no us ho perdeu: volta pel poble,
església amb les reproduccions de les pintures murals). Baixem pel mig del poble i,
després, per la carretera d’accés. Passats els contenidors d’escombraries i al davant
del Xalet Sol, agafem el camí vell per baixar a Arrós de Cardós. Al principi es baixa
per una pista, però de seguida es deixa per continuar per sota els pals de la llum. Es
va a sortir a la pista, però s’abandona allà mateix per empalmar amb el camí vell a la
dreta. Una vegada a la carretera, girem a l’esquerra, carretera avall.

6.40 h

Arrós de Cardós, 1.085 m. (serveis: casa rural), (no us ho perdeu: volta pel poble).
Després de casa Blanca girem a l’esquerra per travessar per un pont el barranc
d’Esterri. Passat el riu, a mà dreta, agafem una pista i, després, un caminet que
flanqueja entremig de camps. Passat un tarterot arribem al final d’una pista, que
seguim recte avall.

7h

Carretera. Girem a l’esquerra uns metres carretera avall. Abans de passar un pont,
abandonem l’asfalt per prendre una pista a l’esquerra. La pista va paral·lela al riu
Noguera de Lladorre, que ens queda a la dreta.

7.10 h

A la dreta, pont per arribar a Ainet de Cardós, 947 m. (serveis: hotel, restaurant,
casa rural, càmping, botigues), (no us ho perdeu: volta pels carrers del poble). Seguim
per la pista entre el riu i els camps. Sempre avança molt planera. En un moment donat
es converteix en un camí que més endavant surt a la pista.

7.25 h

Revolt de la carretera. Tirem uns metres carretera amunt, cap a l’esquerra, i aviat
arribem al proper poble: Cassibrós, 936 m. (no us ho perdeu: església, volta pel
poble). Travessem el poble seguint els punts grocs i en sortim per un sender en
direcció sud. Avança per l’obaga, sota l’ombra dels arbres, fins a situar-se a tocar del
riu Noguera de Cardós, que així és com es coneix aquest tram de riu que baixa pel
fons de la vall. Després de passar pel costat d’una canalització, travessem un pont
romànic i sortim a la carretera. Girem a l’esquerra i avancem uns metres per la L-504.
A la dreta deixem el càmping de la Borda del Pubill. Ja a la recta final de la carretera,
quan tenim al davant Ribera de Cardós, l’abandonem per agafar un camí a l’esquerra.
Deixa la serradora a la dreta i acaba al darrere de l’església de Ribera de Cardós.

7.50 h

Ribera de Cardós, 898 m. (hotel, restaurant, càmping, casa rural, botigues), (no us
ho perdeu: església; volta pel poble; exposició de Joan Escolà d’edificis en miniatura).

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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