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ETAPA 11: SALARDÚ - BOSSÒST
SALARDÚ – UNHA – GESSA – ARTIES – GARÒS – CASARILH – ESCUNHAU - VIELHA – GAUSAC – AUBÈRT –
PÒNT D’ARRÒS – ES BÒRDES – ERA BORDETA – BOSSÒST

Durada aprox.: 7.50 h
Desnivell aprox.: 540 m de pujada; 910 m de baixada
Distància aprox.: 30,3 km
Altitud màxima: 1.285 m
Altitud mínima: 710 m
Mapa recomanat: Val d’Aran. Esc. 1:40.000. Editorial Alpina.
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0h

Salardú, 1.260 m. Des de Salardú fins a Unha hem d’anar per la carretera. És només
mig quilòmetre.

0.10 h

Unha, 1.285 m (serveis: hotel, casa rural, restaurant, botigues), (no us ho perdeu:
volta pels carrers del poble, església, casa senyorial de Çò de Brastet). Deixem a la
dreta el casal de Brastet, del segle XVI. Travessem el poble.

0.20 h

Sortim d’Unha deixant a la dreta un abeurador al costat del qual hi ha els rètols
indicatius. El carrer empedrat pel qual anem de seguida es converteix en una pista
que avança entre camps, freixeres, gaurrers... Al davant ja es veuen les cases de
Gessa.

0.40 h

Gessa, 1.263 m. (serveis: restaurant), (no us ho perdeu: volta pels carrers del poble,
església). Travessem el poble per la part de dalt fins que trobem les indicacions que
ens fan girar a l’esquerra per baixar cap a Arties i Garòs. Ho farem pel carrer deth
Barranc, paral·lel al barranc de Corilha, que deixem a la dreta. Sortim al carrer Major.
Travessem el barranc per un pont i seguim per una pista estreta.

1h

Carretera C-28. La travessem i baixem per unes escales amb barana de fusta fins a
la carretera de baix, que és una variant per entrar a Arties. Passem el Garona,
travessem un aparcament públic i deixem a la dreta el tancat on malviuen uns óssos.

1.05 h

Arties, 1.140 m (serveis: hotel, apartament, càmping, pensió, restaurant, botigues,
estació de servei, farmàcia), (no us ho perdeu: volta pels carrers del poble, esglésies).
Girem a la dreta per pujar fins a la carretera C-28, a l’església de Sant Joan, que fa de
museu. De l’església mateix surt el Camin Reiau. Comença per un tram de carretera
asfaltada i de seguida entra a un caminet que va cap a Garòs i Sant Jaime. La pista
planeja bastant.

1.10 h

Cruïlla, 1.176 m. Deixem a la dreta el camí que va a l’ermita de Sant Jaime. Just
després passem el barranc de Salides i ja arribem a Garòs.

1.11 h

Garòs, 1.144 m. (serveis: casa rural, hotel, pensió, restaurant), (no us ho perdeu:
volta pels carrers del poble, església). Travessem el poble deixant a la dreta un parc
infantil. Es va a parar a l’església de Sant Julià, que deixem a la dreta. Sortim del
poble per un camí cimentat. Aviat deixem a la dreta la necròpolis paleocristiana deth
Taro, de finals del s. IV, principis del V dC. La pista es converteix en un caminet que
va deixant a l’esquerra els pobles de Casarilh i d’Escunhau, on arribarem travessant el
Garona per un pont. Una pista ens apropa al poble.

1.50 h

Casarilh, 1.044 m. (serveis: casa rural, restaurant), (no us ho perdeu: església, volta
pels carrers del poble). Des d’aquí es pot anar cap a Betren i Vielha (camí curt), o bé
cap a Escunhau per sota les pistes de la Tuca fins a Vielha (camí llarg). Ressenyem la
segona opció. Travessem la carretera per un pas zebra i pugem per l’alta banda del
poble, de construccions més noves. Pugem pel carrer dels Cóms, estret i asfaltat.

1.55 h

Cruïlla. Cap a l’esquerra es va a l’estany d’Escunhau i recte endavant, a Escunhau.
Seguim recte endavant.

2h

Escunhau, 1.055 m. (serveis: hotel, casa rural, restaurant), (no us ho perdeu: volta
pels carrers del poble, església). Deixem a la dreta i més avall l’església i el poble.
Agafem una pista que va pujant pel mig d’un bosc obac. En algun tram encara es
conserva l’empedrat antic. Pugem fins als 1.135 m d’altura. Allà la pista s’acaba i es
converteix en un camí de bast amb marges de pedra a ambdós costats, fins que
s’arriba a una bifurcació.

2.20 h

Final del camí i bifurcació en dues pistes. La pista de sota té una tanca. Agafem la
de dalt. La pista puja bastant.
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2.30 h

Cruïlla, 1.142 m. Cap a l’esquerra es va cap a la Tuca de Betren. Nosaltres continuem
recte endavant, pista avall.

2.45 h

Revolt de la pista i cruïlla, 1.083 m. Cap a la dreta es va a Betren. Nosaltres seguim
per la pista de l’esquerra, que va a parar a Vielha.

2.50 h

Antenes de telecomunicacions a dalt d’un turó, 1.086 m. La pista s’acaba i continuem
per un corriol. Baixa entremig d’avellaners i, després, de camps.

3h

El corriol desemboca a una carretera. Cap a l’esquerra es va al pòrt de Vielha pel GR
211-5 i cap a la dreta, que és on ens dirigim, cap a Vielha, tan sols a mig quilòmetre.
Entrem a la població pel costat del riu Nere.

3.05 h

Vielha, 1.000 m. (serveis: hotel, casa rural, apartaments, restaurant, botigues,
farmàcia, Estació de Servei), (no us ho perdeu: església, Era Fabrica dera Lana,
Musèu dera Val d’Aran, Archiu Istoric Generau d’Aran). Travessem el riu Nere i
baixem fins a la carretera principal. Girem a l’esquerra fins a la rotonda de la carretera
per anar cap a Lleida pel túnel de Vielha, França o Baqueira. Des de l’altra banda de
la rotonda hem d’agafar la carretera que puja a Gausac. Al carrer de Casau
abandonem la carretera i seguim aquest carrer. Deixem l’hotel Pirene a l’esquerra. Al
darrere de l’edifici Sacuma pugem unes escales, travessem uns camps i, per un
corriol, deixem a l’esquerra la carretera que va al túnel de Vielha allà on fa un revolt
tancat.

3.30 h

Passem el barranc des Comes, que baixa per una canalització, i seguim per un
caminet que puja fort, empedrat en alguns trams. Sortim a un camí més ample i
herbós, transversal. Girem a la dreta cap avall, en direcció a Gausac. Per l’esquerra
pujaríem a Casau.

3.35 h

Cruïlla ja arribant a les primeres cases de Gausac, 1.030 m. Pel camí de dalt es va a
Artiga de Lin; pel de baix, que és per on anirem, ens dirigim a Gausac i Aubèrt.

3.35 h

Gausac, 1.030 m. (serveis: apartaments, restaurant), (no us ho perdeu: església, volta
pels carrers del poble). Baixem pel carrer Porter, que fa una baixada molt forta, i
arribem a la plaça Major. Continuem pel carrer Major fins a la carretera d’accés a
Gausac i al campanar de l’església. Girem a la dreta per la carretera i aviat, a mà
esquerra, agafem una pista.

3.55 h

S’acaba la pista en un prat. Deixem a la dreta el prat i seguim un corriol estret
entremig de l’herba. Entrem a un bosc obac d’avellaners, freixes, boixos i d’altres
espècies, per on anem planejant. Se senten bastant a prop els cotxes de la carretera.
Passeres i baranes de fusta.

4h

Sortim al davant de la depuradora, 944 m. La deixem a la dreta i pugem per una
pista.

4.10 h

Cruïlla de pistes. Cap a l’esquerra es puja al Plan Batalhèr. Nosaltres seguim recte
endavant, cap a Aubèrt. Tornem a entrar al bosc per un caminet.

4.20 h

Bifurcació. Agafem el camí que continua endavant pel mig del bosc i desestimem el
que baixa fort cap al riu. Tram molt bonic. Deixem a l’esquerra un cóm i una font del
1952. Després d’una baixada forta sortim a un prat al damunt del riu. Girem a
l’esquerra per seguir una pista herbosa.

4.40 h

Aubèrt, 929 m. (serveis: hotel, restaurant), (no us ho perdeu: església, volta pels
carrers del poble). Hi arribem pel carrer Prats de Mont. Sense travessar el pont de la
dreta, seguim per la carretera, pel camí de Baricauba.
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4.45 h

Bifurcació. La carretera asfaltada segueix per dalt. Nosaltres agafem la pista de la
dreta.

5.10 h

Pònt d’Arròs a la dreta, 857 m. (serveis: càmping, hotel, restaurant) El passem de
llarg i continuem recte per la pista per la qual anàvem, per dins del bosc.

5.20 h

Deixem a la dreta, enfonsat respecte la pista, el càmping Verneda.

5.35 h

Passem per sota d’unes grans canonades de la Central Hidroelèctrica de Benós, que
ens queda a la dreta, a l’altra banda del Garona.

6h

Es Bòrdes, 853 m. (serveis: casa rural, restaurant), (no us ho perdeu: església, volta
pels carrers del poble). Seguim el carrer del Camin Reiau fins a una cruïlla: cap a la
dreta es baixa a Arró. Nosaltres seguim recte endavant, cap a Era Bordeta. Des de la
plaça Major surt el camí que va cap a Artiga de Lin. Nosaltres seguim les indicacions
cap a Era Bordeta.

6.20 h

Bifurcació, 798 m. Agafem la pista de sota, que passa per paratges molt bonics.

6.40 h

Deixem a la dreta, més enllà del riu, un càmping. Seguim per una carretera asfaltada
que puja una mica. De seguida deixem a l’esquerra un altre càmping. La carretera
comença a baixar.

6.41 h

Era Bordeta, 778 m. (serveis: càmping, restaurant, alberg, estació de servei). Degut a
les riuades del 2013 s'ha perdut l'antic camí. Ara cal creuar el riu pel pont, travessar
un prat que va paral·lel al riu, agafar la carretera fins el càmping Prado Verde i
Forcanada, i torna a creuar el riu pel pont i recuperar el camí afectat per la riuada.

6.55 h

Deixem a la dreta l’alberg Era Lana.

7h

Carretera, 770 m. Girem a l’esquerra. Entrem al Terçon de Quatre Lòcs. Seguim pel
costat de la carretera. Als pocs metres la travessem, agafem un tram de la carretera
antiga, passem el pont deth Pas deth Lop i de seguida abandonem l’asfalt per, a
l’esquerra, començar a enlairar-nos per una pista.

7.05 h

Bifurcació. Agafem el camí herbós de sobre ja que el de sota va a una finca privada.
Primer puja una mica, però tot seguit perd nivell entre vegetació frondosa. Tram molt
bonic.

7.35 h

Revolt de carretera asfaltada. Fins a Bossòst ens queda 1,7 km. Cap a l’esquerra
sortiríem a la carretera general, però nosaltres tirem carretereta amunt. Ja veiem a la
llunyania la població de Bossòst. Seguim per la carretera asfaltada. Deixem a
l’esquerra unes roques equipades per a practicar-hi l’escalada.

7.40 h

Deixem a la dreta la Central Hidroelèctrica de Bossòst. Nosaltres seguim per la
carretereta asfaltada.

7.45 h

Deixem a la dreta una capelleta dedicada a Sant Jaime i passem una canalització.

7.50 h

Bossòst, 710 m. (serveis: hotel, apartament, casa rural, càmping, restaurant,
botigues), (no us ho perdeu: volta pels carrers del poble, església).

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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