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t     ETAPA 5: TÍRVIA - ÀREU

TÍRVIA – MARE DE DÉU DEL ROSER – ARAÓS – AINET DE BESAN – ALINS – ÀREU

Durada aprox.: 2.35 h (el tram Alins-Àreu, mentre no s’habiliti un sender, cal fer-lo en cotxe)
Desnivell aprox.: 355 m de pujada; 310 m de baixada
Distància aprox.: 9,6 km 
Altitud màxima: 1.275 m
Altitud mínima: 910 m
Mapa recomanat: Ramat de l'Est. Esc. 1:50.000. Mapa Guia Excursionista. Editorial Alpina.
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0 h Tírvia, 975 m. Sortim de Tírvia per la carretera que puja a Farrera. Deixem a la

dreta la  capella  de Sant  Joan,  pintada de blanc,  i  a  l’esquerra  trobem un rètol
indicatiu per anar a l’ermita de la Mare de Déu del Roser i al camí ral de la vall
Ferrera. Agafem una pista que deixa a l’esquerra uns horts. Aviat ensopeguem amb
una construcció  tradicional  amb l’era,  els  pallers,  etc.  Aquí  la  pista  es  bifurca:
seguim la de sota, que deixa la casa a la dreta. A l’esquerra, entre els prats de sota
el poble, veiem l’heliport. A la propera bifurcació seguim pel camí de baix.

0.10 h Mare de Déu del Roser. Ermita mig encastada a la roca i restaurada per darrer
cop al  s.  XVIII.  Fixeu-vos amb el terra interior de còdols.  Passada l’ermita, que
deixem a la dreta, trobem una esplanada on hi ha una font, una tauleta, etc. Al
damunt d’aquesta hi ha una pista. Just on s’alça el pal indicatiu de la ruta que ens
portarà  a  Araós,  la  pista  es  bifurca:  agafem la  de dalt,  que  comença  fent  una
lleugera  pujada.  Després  va  planejant  fins  que  s’acaba  la  pista.  Rètol.  Unes
escaletes ens pugen fins a trobar el camí vell. Bosc variat d’alzines, pins... Es va
guanyant nivell.  Algun tram està empedrat. Es puja fins a dalt d’un turonet on el
camí es bifurca: agafem el de l’esquerra, no el que puja amunt. Avancem per la
pineda fins arribar a un petit coll que deixa un turonet a l’esquerra. Aquest punt és
clau per no perdre’s. Seguiu bé les indicacions ja que potser no hi ha prou senyals:
a l’altra banda del coll es baixa uns metres fins que el terreny fa un replanet. Hi ha
altres corriols fresats a la dreta, però no s’han d’agafar. El replanet és el camí vell
veritable. Aviat es fa més evident. Va baixant cap a la dreta i de seguida es veu el
poble d’Araós, on anirem a parar.

0.45 h El camí surt a una pista. Girem a l’esquerra per seguir-la fins al poble.

1 h Araós, 910 m. El poble ens queda a l’altra banda del riu. Hi arribem passant un
pont. (serveis: casa rural) (no us ho perdeu: volta pel poble; església; al local social
de vegades hi ha exposicions) Per seguir el recorregut cap a Ainet, en comptes de
travessar el riu i anar a Araós, seguim per la carretera que puja al bosc de Virós. A
pocs metres ja trobem, a mà esquerra, la senyalització per anar a Ainet de Besan i
Alins. És un corriol que avança paral·lel al riu amb avellaners a banda i banda.

1.20 h Deixem a la dreta un prat molt gran i, a l’esquerra, una pista que surt a la carretera.
Seguim recte amb marges de pedra a ambdós costats.

1.25 h Creuem una pista  que cap a l’esquerra travessa el riu i  surt a la carretera. De
seguida es passa un pontet sobre una canalització i entrem a un bosc de ribera. A
l’esquerra,  a  l’altra  banda  del  riu,  queda  la  borda  Felip,  amb  una  explotació
ramadera en funcionament. Des de la borda surt un camí cap a l’ermita de Sant
Miquel de Besan i, també, al poble abandonat de Besan.

1.35 h A la  dreta,  a  tocar  del  camí,  es  deixa  la  font  de  la  Trenca.  Després  d’unes
passeres de fusta que eviten que fiquem els peus als aiguamolls, ve un tram on, a
la dreta del camí, s’han construït unes parets de fusta per aguantar esllavissades
de terra.

1.45 h El camí surt a una pista, que seguirem.

2 h Ainet de Besan, 1.000 m. El poble queda a l’altra riba del riu. Des d’allà surt el
camí d’Aixerto. (serveis: restaurant, casa rural, alberg) (no us ho perdeu: volta pels
carrers del  poble  vell  i  el  poble  nou).  Si  no ens hem desviat  per  anar  a Ainet,
continuem endavant per una pista que va travessant canalitzacions d’aigua.
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2.05 h Pontet de fusta. Seguim per la pista. En un moment donat s’entra un parell de cops

en un prat, que flanquejarem per sota. 

2.15 h Sortim a la  carretera.  La travessem amb molt  de compte. A l’altre costat  hi  ha
l’entrada d’una pista i d’allà surt el camí vell que, cap a la dreta, va apropant-se a
Alins pel costat de la carretera. A dalt d’un turó veiem l’ermita de Sant Quirc i, al
darrere, retallades, algunes de les altes muntanyes del Parc Natural de l’Alt Pirineu:
el Monteixo, el Norís, el pic de Gerri i el pic de Palomer.

2.20 h Sortim de nou a la carretera, que seguim amunt entre la tanca que ens protegeix
dels cotxes i el riu.

2.25 h Es deixa a la dreta la pista que va a Santes Creus, el bosc de Buiro i el refugi de
Gall Fer.

2.30 h Ens queda la darrera recta de carretera per arribar a Alins. Travessem la carretera
per tornar a agafar el camí vell a l’altra banda.

2.35 h Alins, 1.050 m. (serveis: hotel, càmping, casa rural, restaurant, botiga), (no us ho
perdeu:  mall  de  la  farga;  església  de Sant  Vicenç;  colomar  de la  Torre  de  les
Bruixes i torre de guaita del segle XIII; Sant Quirc (s. XII); falles la nit de Sant Joan;
Santa Maria de la Torre (s. XII); volta pels carrers del poble).

Alins – Àreu en cotxe

Àreu, 1.275 m. (serveis: hotel, restaurant, casa rural, càmping, botiga), (no us ho
perdeu: Museu de la Fusta; 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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Perfil de l'etapa


