CAMINS
de FOC

Itineraris per l’Alta Ribagorça

Pirineus de Lleida

Camins de Foc
Conegueu camins de foc, màgia i passió a través
de 10 itineraris que us portaran fins als faros més
espectaculars de la comarca.
Les Falles, declarades patrimoni cultural immaterial
de la humanitat l’1 de desembre de 2015, són la festa
del foc dels Pirineus. Camins de Foc vol resseguir les
passes dels nostres avantpassats recorrent camins
que us permetran retrocedir en el temps, gaudir de
la natura i preservar la tradició.
Els recorreguts de Camins de Foc es poden fer
durant tot l’any i la seva baixa dificultats els fa
adients per a qualsevol tipus de públic. S’inicien des
del mateix poble i van ascendint fins a un lloc elevat
de la muntanya des d’on es poden contemplar unes
magnífiques vistes. És en aquest indret on es col·loca
el faro (un pi plantat) i on s’encenen les falles abans
de començar el descens.
Us convidem a descobrir part de la nostra essència
amb Camins de Foc.

Falles a l’Alta Ribagorça
La baixada de falles als diferents pobles de l’Alta
Ribagorça s’inicia anualment la primera quinzena
de juny i acaba el darrer cap de setmana de juliol.

Consulteu les dates al web
turismealtaribagorca.cat

Barruera
Al mig de Barruera (1.130 m), i passada la palanca
vella o pont penjant, trobareu el plafó informatiu
a la sortida del camí dels Quinyons. Des d’aquí,
seguirem la senda que porta fins al faro, situat al
Tossal de Rutxero, a 1.230 m, al sud-est del poble.

a Erill la Vall

BARRUERA

Foguera

a Cardet

Faro dels petits

Cap del camí de Quinyons
Faro dels mitjans
Distància 1,4 Km
Desnivell (+) 135 m
Desnivell (–) 25 m

Faro
Tossal de Rutxero

Boí
Des de Boí (1.265 m), sortim per la plaça del Riu en
direcció sud pel camí. A 200 m agafem el trencall
que puja cap a l’esquerra i que serpenteja fins al
faro, situat a la roca del Clotet d’Escudé, a 1.460
m, una mica per sobre del camí que uneix Boí amb
Durro i que ofereix una fantàstica panoràmica de la
Vall de Boí.

BOÍ
Foguera
El Tossal del Sabaté
Faro dels mitjans

Faro
Clotet d’Escudé

Camí dels Vienes
Faro dels petits

a Taüll

Distància 2,2 Km
Desnivell (+) 225 m
Desnivell (–) 17 m

Casós
Al petit nucli de Casós (1.200 m), el faro està situat
a 1.310 m, a la collada de Serrafugues o canal de la
Costera, que es troba a la pista que puja al bosc. Des
d’allí hi ha una excel·lent vista de la vall de Barravés.

Faro
Serrafugues

a Vilaller

Distància 1 Km
Desnivell (+) 90 m
Desnivell (–) 0 m

Foguera
CASÓS

Durro
Una vegada s’arriba a Durro (1.386 m), s’ha de creuar
el poble i agafar la pista asfaltada que condueix a
l’ermita de Sant Quirc, patrimoni de la humanitat.
Al mateix planell de l’ermita, a l’extrem, trobareu el
faro, a 1.490 m.

a Barruera

Foguera
DURRO

La Creueta
Faro dels petits
Faro
Sant Quirc

Faro
dels mitjans
Distància 1,5 Km
Desnivell (+) 125 m
Desnivell (–) 25 m

El Pont de Suert
Des del pont vell d’Aragó (838 m), prenem la
direcció de mà esquerra per trobar el barranc de
Sirès. A continuació, agafem el camí de Buira, a
tocar de l’escola Ribagorçana, que ens conduirà
al faro (1.040 m), situat al límit amb el terme de
Bonansa, des d’on es pot gaudir d’una magnífica
panoràmica del Pont de Suert i la seva rodalia.

a Vilaller

EL PONT
DE SUERT
Plaça Mercadal
Foguera
Faro

Nou Faro
dels petits
a Sopeira
Distància 1 Km
Desnivell (+) 200 m
Desnivell (–) 15 m

Erill la Vall
Des d’Erill la Vall (1.245 m), sortim de la plaça del
Tarter en direcció al camí de Basco. A l’inici de la
pujada agafem el trencall a la dreta per una camí
de bon desnivell que ens porta fins al faro, a 1.410
m, entre el barranc de la Ribampiedro i el serrat de
Palomero, un punt amb una òptima visibilitat del
poble i un bon mirador de la Vall de Boí.

Faro

Faro
dels mitjans

a Caldes de Boí

ERILL LA VALL

Barranc del Basco o
Faro dels petits
Foguera

a Barruera
Distància 1,5 Km
Desnivell (+) 230 m
Desnivell (–) 30 m

Llesp
Entrant al poble de Llesp (994 m) trobareu l’església
de Sant Martí i la plaça del poble. Des d’aquest punt
s’enfila un petit camí al costat del plafó de Camins
de Foc que ens durà fins al faro, situat al nord-oest,
en un indret conegut com a Tartero, a 1.100 m.

Faro de Tartero

LLESP

Faro
de Plaça

Cementiri
Faro dels mitjans
a N-230
Distància 1,2 Km
Desnivell (+) 140 m
Desnivell (–) 45 m

a Barruera

Senet
Des de Senet (1.309 m), sortim de la serradora cap al
sud-est del poble, direcció al camí de Santa Cecília,
i girem a la dreta per agafar el camí del Fontanal,
que ens durà directe al faro de Madalena, situat
a 1.390 m. Allí es pot gaudir de la panoràmica del
poble de Senet als nostres peus i de tota la vall de
Barravés.
a N-230

La Biga

Faro
dels petits
SENET

Faro de
Madalena

Distància 1,5 Km
Desnivell (+) 0 m
Desnivell (–) 100 m

Taüll
Després dels últims edificis de Taüll (1.520 m), a la
carretera del Pla de l’Ermita, s’inicia un camí de fort
desnivell situat en un dels millors miradors de la
Vall de Boí. El faro s’ubica a Torresplanes, a 1.760
m, sobre l’esllavissada anomenada l’Esvomegada
de Sarrado. Durant el pronunciat pendent es pot
veure tota la vall i el conjunt romànic patrimoni de
la humanitat.

Torresplanes
Faro

La Santeta
Faro dels mitjans
Faro dels petits
TAÜLL

Distància anada 2 Km
Desnivell (+) 260 m
Distància tornada 1,5 Km
Desnivell (–) 270 m

Foguera

a Boí-Taüll Resort

Vilaller
Des de Vilaller (981 m), l’itinerari transcorre per la
pista asfaltada de Casós fins a arribar al faro, situat
a 1.115 m. També es pot fer el recorregut pel camí
vell de Vilaller a Casós, situat a mà dreta de la pista
després del dipòsit d’aigua.

a Forcat

El Mai
Plaça Massaneres
VILALLER

Faro de la Corba
dels mitjans
Faro

a Casós

Faro dels petits

Faro del Barranc
de baix

a El Pont de Suert

Distància 2 Km
Desnivell (+) 150 m
Desnivell (–) 0 m
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Val d’Aran

França
Vielha
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Caldes de Boí
Aneto
Senet
Erill la Vall

Aragó

Barruera
Cardet

Boí

Taüll
Pla de

Durro

Casós
Cóll

Vilaller
Benasque
Graus

Saraís

Llesp

Castelló de Tor

Alta
Ribagorça

Iran
Irgo
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Esperan
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Ventolà

Malpàs

Pallars Jussà
Viu de Llevata

Lleida
Barcelona

Corroncui

El Consell Comarcal no es fa responsable dels danys que els usuaris
puguin patir fent ús d’aquests camins. Telèfon d’emergències 112

Pallars Sobirà

Espot

Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici

l’Ermita

Utilitza els hashtag
#caminsdefoc
#fallesaltaribargorça
#fallesPirineus
També podeu gaudir dels
nostres camins, corrent, fent
trailrunning, o amb raquetes
de neu a l’hivern.

Informeu-vos dels altres

productes de senderisme i
BTT a les nostres oficines de
turisme o a través del web
turismealtaribagorca.cat

La Pobla de Segur

Pinyana

Descarrega’t

els tracks del 		
recorregut pel GPS
També podeu descarregar-vos
totes les rutes a wikiloc.com
“Senders Alta Ribagorça”

Vall de Boí

Organització
de les Nacions Unides
per a l’Educació,
la Ciència i la Cultura

Patrimoni
Cultural
Inmaterial

turismealtaribagorca.cat

973 690 402
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