D'Àreu al Refugi de Vallferrera: recorrent la vall del ferro i les fargues
10,21 km Desnivell de pujada: 799 m Desnivell de baixada: 89 m
Senyalització
A partir de la sortida d’Areu se seguiran els senyals i les indicacions del Parc Natural de l’Alt Pirineu
(plafons, pals i banderoles) i del GR 11, el sender de gran recorregut que travessa els Pirineus de mar
a mar (senyals blancs i vermells).
Descripció del recorregut

0,00 km (1.224 m), 1 h 19 min. Àreu. La mateixa carretera L-510, que acaba a la població, continua
en forma de pista asfaltada cap al NO, deixant la població a l’esquerra i el càmping a la dreta. Quan
s’acaba l’asfalt es segueix sempre la pista principal, deixant trencalls a esquerra i dreta que porten a
les cases més altes, a granges, a la Força d’Àreu i al Museu de la Fusta, entre d’altres. Més endavant
es passa la desviació al Monteixo (1,900 km, 1.330 m, 32 min), que surt cap a la dreta creuant el riu.
Cal seguir recte per la pista principal (N), la qual creua el riu per continuar remuntant-lo i que, 360
m després, caldrà deixar per agafar un sender a mà dreta.
3,62 km (1.417 m), 1 h 00 min. Sender. S’abandona la pista per entrar al bosc pel camí que puja cap
a la dreta (NE) seguint les marques del GR. Es va pujant pel bosc frondós creuant diversos corriols
que, a voltes, ocupen el camí. Es deixa a l’esquerra (4,33 km, 1.528 m, 1 h 18 min) el camí que du a
la Farga i a la carretera de la Vallferrera per seguir pujant per la dreta, passant per la font del
Gavatxó (4,85 km, 1.590 m, 1 h 29 min). Es continua pujant pel camí que voreja el mur de pedra
dels camps de conreu fins que es troba de nou la pista, que es creua per seguir pel camí que
continua a l'altra banda.
5,58 km (1.690 m), 1 h 46 min. Pista. Es torna a trobar la pista per segon cop: ara s’agafa cap a
l’esquerra (N) per arribar, al cap de 80 m, al pla de la Selva (cal deixar la pista que puja cap a la
dreta, SE). Un porxo de pedra protegeix uns plafons d’informació de l’entorn natural, les rutes
properes i la flora i la fauna del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Hi ha taules amb bancs sota l’avet
monumental. Es continua en lleugera baixada per la mateixa pista per la que s’ha arribat fins que,
175 m més endavant, una banderola indica de nou del sender, que s’enfila cap a la dreta (E). Sempre
en pujada o planejant, pel bosc frondós es travessen algunes clarianes fins que el camí retroba la
pista just sobre el pàrquing, que es creua per continuar pujant de nou per la pista, ara direcció SE.
9,69 km (1.843 m), 2 h 51 min. Trencall. La pista segueix recte fins al pla de Boet: a escassos 225
m, és un lloc preciós dels Pirineus que es creuarà en la següent etapa. En aquesta cal, però, girar a
l’esquerra, cap a on la banderola indica el refugi de Vallferrera. Es fa un lleu descens per creuar el
barranc d’Arcalís i es torna a guanyar alçada per, després de creuar el pont d’Areste, arribar al
refugi.
10,21 km (1.901 m), 3 h 01 min. Refugi de Vallferrera. Fi d'etapa.

