EXCURSIÓ PEL BOSC DE VIRÓS
Nosaltres hem decidit començar l’excursió a les Bordes de Virós, a prop de l’ermita de Sant
Lliser. Per tal d’arribar-hi cal que estigueu atents a una desviació que es troba a la població
d’Araós i que indica que ens endinsarem al bosc de virós.
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Circuleu per la carretera que es troba ben asfaltada, tot i que ascendeix i fa bastantes corbes.
Pujareu uns 155m d’altitud.
Quan arribeu al capdamunt veureu que en una corba pronunciada a la dreta, es pot agafar una
desviació a l’esquerra que indica “Refugi del Gall Fer”, si agafeu aquesta desviació podríeu
pujar en cotxe o caminant al refugi per una pista ben ampla que dóna bastantes corbes per la
muntanya. Nosaltres no agafem aquesta desviació, seguim la corba cap a la dreta i
seguidament trobem un gran cartell i un aparcament al costat d’una font d’aigua fresca i gust
de ferro.
Aparquem el cotxe, fixeu-vos que si us poseu davant la font, uns metres més avall tindreu
l’ermita de Sant Llíser.

00:00h Per començar l’excursió, però, enlloc de baixar heu de pujar i seguir l’itinerari mitjà,
marcat amb un dibuix quadrat d’un senderista de color taronja amb el nom de “Refugi del Gall
Fer”. Enlloc de seguir per la pista principal haureu de trobar a la dreta un petit sender que
sembla que aneu camp a través, passa per un matolls i es perd en una pineda, seguiu endavant
sense por. Fixeu-vos en tot moment en els senyals grocs de PR i els indicadors del Refugi del
Gall Fer (itinerari mig, de color groc-taronja). A vegades també hi ha unes senyals que són
petjades d’animals.

00:15h Trobareu un indicador que us farà escollir entre el pla de Buiro i el refugi de Gall Fer. Si
voleu fer l’excursió curta aneu al Pla de Buiro agafant la desviació de l’esquerra i si voleu fer
l’excursió circular completa que us proposo seguiu pujant pel sender que puja a la dreta de
l’indicador.

00:20h El boc de pi negre es transformarà a estones i es combinarà amb uns preciosos fajos.
00:40h De cop i volta el sender desembocarà a una ampla pista. No us preocupeu, seguir la
pista i en un moment trobareu un indicador a l’esquerra que us farà pujar per un sender. El
sender puja a mà esquerra.

00:55h El sender desemboca a una pista, l’hem de creuar i continuar pujant.

1h 10 min Arribareu al Refugi del Gall Fer.
D’esquenes a la porta del refugi, heu de continuar caminant a mà dreta. Al cap d’un minut
trobareu un indicador.
En aquest moment podeu iniciar un nou itinerari que us permetrà trobar els vestigis de
l’activitat de l’extracció del ferro. Es tracta de dos forns i una esplanada carbonitzada. Hi ha
plafons informatius. Per agafar aquest itinerari heu d’agafar la desviació de la dreta, la més
pedregosa, que puja de forma molt empinada i poc definida.

Foto del camí per agafar l’itinerari dels vestigis de l’activitat d’extracció del ferro.

Nosaltres, però, no vam continuar perquè no teníem temps i vam agafar la desviació de
l’esquerra per tal de tornar a baixar per un altre camí (Direcció Pla de Buiro i Santes Creus).
El camí està ben indicat, a vegades creua la pista, a vegades s’ha de seguir la pista, i a vegades
caminareu per un sender que s’endinsa per un bosc ben frondós.

1h 45 min Deixem la pista, passem una balla per endinsar-nos al bosc.

2h Estigueu atents als indicadors

2h 05 min Arribareu a Pla de Buiro, un bonic prat amb molta història i patrimoni i bones
vistes sobre la serralada pirenaica.
En aquest punt podeu anar a Santes Creus, però no us recomano, com a mínim nosaltres no la
vam trobar, vam arribar fins a una construcció, però podria ser qualsevol cosa. Si us fa
curiositat, però, seguint les indicacions de Santes Creus podeu veure, a una distància
prudencial, on es fa la mel dels Pirineus!

Ara haureu de seguir els indicadors “mirador de les fargues i bordes de virós”.

La tornada transcorre ara per un sender enmig del bosc que baixa de forma continuada.
2h 45 min Unes passarel·les de fusta us ajudaran a creuar una mena de riera.

2h 53 min Arribareu al mirador de les fargues on podeu gaudir d’unes bones vistes. Els
canvis de senders seran constants ara, però no tenen pèrdua si seguiu les indicacions.

2h 55 min Creueu la pista

2h 56 min Camineu per un sender

3h El sender d’endinsa per un bosc de pi negre

I arribareu al final de l’excursió, el reconeixereu perquè anireu a parar a la pista que heu vist a
l’inici de l’excursió mitjançant la qual podíeu arribar al refugi del Gall Fer en cotxe. Ara només
cal pujar una micona i refrescar-vos amb l’aigua de la font!

