
Inici: Bordes de Virós o Refugi Gall Fer

Què hi trobareu Com arribar

El bosc de Virós 

Un bosc farcit d’històries de ferro, fusta i carbó

Prats de dall, clarianes, boscos de pi roig i pi negre, avetoses, 
fagedes, antigues carboneres, cagaferro i meners… l’essència 
del bosc de Virós. 

El bosc de Virós és un extens espai forestal amb molts usos 
diferents, gestionat des de la sostenibilitat. Un exemple de 
planificació on conviuen l’aprofitament de la fusta, el ramat, 
el turisme, la recol·lecció de bolets i la conservació del gall 
fer entre altres. Un passeig pels seus camins us permetrà 
descobrir la seva llarga història, des de l’època romana fins 
a la modernitat, molt vinculada a l’explotació del mineral de 
ferro i del carbó vegetal, la matèria prima de les tres fargues 
que hi havia a la Vall Ferrera que produïen el millor ferro dels 
Pirineus Catalans.

La diversitat d’usos va de la mà de la gran diversitat d’es-
pècies d’arbres que el conformen; boscos de faig (gairebé 
els únics del Pallars Sobirà), de pi roig, de pi negre, d’avets i 
bosquetons de roures, d’avellaners, de trèmols i de bedolls, 
composen aquests mosaic forestal que permet gaudir-lo du-
rant les quatre estacions de l’any i que li aporta una riquesa 
excepcional.

Descobriu els seus valors naturals i culturals tot passejant 
per algun dels seus itineraris. Descobriu els boscos de ferro!
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Fageda del bosc de Virós



Tot seguit, us facilitem les dades dels 
itineraris recomanats

      Buiro i Santes Creus 
Inici/fi nal : Bordes de Virós
Durada : 1h 30’
Desnivell : 200 m
Recorregut: 5,5 km

      Costa dels Meners
Inici/fi nal : Refugi Gall Fer
Durada : 1h 20’
Desnivell : 185 m
Recorregut: 4,3 km

      Camí ral de la Vall Ferrera
Inici : Tírvia  Final: Alins
Durada : 2h 15’
Desnivell : 185 m
Recorregut: 8,5 km

      La fageda de Virós
Inici/fi nal : Bordes de Virós
Durada : 2h 35’
Desnivell : 445 m
Recorregut: 7,9 km

       En BTT

      Bosc de Virós
Inici/fi nal : Bordes de Virós
Desnivell : 400 m
Recorregut: 12,1 km

          En vehicle
A partir del juliol si teniu tot terreny podreu 
circular per la pista principal fi ns al refugi del 
Gall fer, passant per les Bordes de Buiro, i 
retornar a les Bordes de Virós, passant per 
l’avet de Carruadreta, fent un recorregut 
circular.

Equipaments
• Refugi del Gall Fer. Guardat tot l’any amb 
servei de menjars, dormir i guiatge. A l’hivern 
és la seu de l’estació hivernal de muntanya 
Virós – Vall Ferrera, amb 18 km de circuit 
d’esquí nòrdic i 3 circuits de raquetes de neu. 
Inclou lloguer de raquetes, esquís de fons i 
trineus de neu.  www.refugigallfer.com
• Àrea d’esbarjo de les Bordes de Virós, amb 
font i barbacoa amb mataguspires. A l’estiu, a 
les Bordes de Virós, s’ofereixen menjars a la 
brasa.
• Àrea d’esbarjo de Sant Francesc d’Araós, 
un petit espai que us acostarà al misticisme i 
als origens de la Vall Ferrera
• Una extensa xarxa de miradors preparats 
pel visitant, escampats per tot el bosc i el seu 
entorn, connectats mitjançant itineraris, fan 
que hi hagi possibilitats per tothom; el Mirador 
de Torredo, el de les Fargues, la Torre de les 
Bruixes  i el de Cassos, estan preparats per 
rebre’t.
• Conegueu el món del ferro i com era la darre-
ra farga de la Vall Ferrera, a l’Espai Museístic 
del Ferro de Casa Sintet d’Alins. 

A més a més...
• No oblidis segellar el teu passaport d’explo-
rador/a als miradors i al refugi Gallfer. www.
exploraelparc.cat
• La baixada de falles d’Alins que es fa per la 
nit de Sant Joan és un espectacle recuperat de 
foc i màgia de la nit més curta de l’any. Desco-
briu-lo la resta de l’any a través de l’itinerari de 
les Falles d’Alins.
• No us perdeu la Fira del ferro Pirinenc a 
Alins, on els millors forjadors es troben cada 
any per demostrar el seu ofi ci artesà forjant el 
ferro i creant escultures de gran valor artísitic. 
Exposicions, tallers, espectacles i un mercat 
artesà complementen aquest gran esdeveni-
ment.   Boscosdeferro.blogspot.com
• Descobriu un poble màgic i singular, Besan 
i l’ermita de Sant Miquel, accessible sols a 
peu amb 1h 40’

A tenir en compte

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

• Les bordes de Virós i el 
refugi Gall Fer son ac-
cessibles amb vehicle 
tipus turisme,  la resta 
de pistes cal utilitzar 
vehicles tot terreny. 
Algunes d’elles estan 
regulades. A l’hivern cal 
disposar de rodes de 
contacte o cadenes per 
accedir-hi.

• Esteu al primer 
acotament de bolets 
de Catalunya. SI voleu 
“caçar” bolets cal que 
recordeu que la seva 
recollida esta regulada. 
Els establiments turís-
tics de la Vall Ferrera 
podeu adquirir el vos-
tre tiquet diari (5€)-.

• Un dels boscos més extensos de Catalunya 
que presenta una elevada biodiversitat i us 
permetrà poder observar o detectar una gran 
varietat d’espècies animals i vegetals, com el 
cabirol, un petit cèrvol que borda com un gos, o 
el gall fer, una gran au que viu als boscos subal-
pins més ben conservats.
• Durant segles, des de fa més de 1.800 anys,  
l’explotació del ferro, va ser el principal recurs 
econòmic per la Vall Ferrera i va deixar una 
important petjada al bosc de Virós en forma de 
meners (mines), cagaferro (escòries d’antics for-
ns), carboneres, cabanes, camins i fargues. Per 
recordar aquest passat i recuperar la tradició 
ferrera, a través del projecte Boscos de Ferro 
s’ha creat l’itinerari de Costa dels Meners per 
descobrir-ho i cada estiu s’organitza a Alins la 
Fira del Ferro Pirinenc, on els millors forjadors 
del país mostren la seva habilitat treballant el 
ferro.
• Restes d’antigues carboneres: un bosc 
d’aquestes dimensions i tant divers en espècies 
era una clara oportunitat per tal d’abastir de 
carbó a la indústria fargaire que neixia a la vall. 
Les nombroses carboneres són testimoni mut 
d’aquest passat, que ara podreu conèixer de la 
mà dels itineraris de Buiro i Costa dels Meners.
• Un espai ideal per practicar esport a la natu-
ra en família, a l’estiu a peu o en BTT seguint 
els itineraris senyalitzats, i a l’hivern l’esquí 
nòrdic i les raquetes de neu des dels circuits de 
l’estació de muntanya Virós – Vall Ferrera, amb 
seu al refugi Gall Fer.

Visites guiades
Consulteu la nostra agenda d’activitats i els guies acre-
ditats en actiu a l’apartat de divulgació i interpretació 
del  web del Parc.

Taxis
• Taxistes del sector nord del Pallars Sobirà 
 Tel: 609357926

Allotjaments i establiments turístics
Al mapa guia sectorial de la vall Ferrera, trobareu tota 
la informació sobre els allotjaments i els establiments 
de la zona. Podeu descarregar-vos-el seleccionant el 
següent codi QR, 
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Difi cultat:     baixa,     moderada,     alta

www.femparc.cat
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Allotjaments Guia


