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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Ermita de Sant Quir a Alins
Agradable passeig per pujar fins a l’església 
romànica de Sant Quir des d’Alins

Alins, Vall Ferrera, Pallars Sobirà, Lleida, Catalunya

Dificultat     Baixa

Temps total efectiu     0:40h

Desnivell acumulat    60m

Distància total     1 km

Punt de sortida / arribada     Inici del poble d’Alins

Població més propera     Alins (Pallars Sobirà)

Català

Famílies i 
nens

Patrimoni 
històric
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INTRODUCCIÓ

Passeig fàcil i curt, d’uns 20min (anada), des de la població d’Alins fins a l’ermita de Sant Quir. Situada 
a la part alta d’un turó al sud-oest de la població, l’ermita té unes boniques vistes de la Vall Ferrera 
i de les muntanyes que envolten i formen aquesta vall pirinenca. El camí està senyalitzat, és ample i 
s’inicia a l’entrada del poble d’Alins.

L’ermita de Sant Quir, coneguda també com a ermita de Sant Quirze, de Sant Quiri o de Sant Quirc, és 
una església esmentada per primera vegada al segle IX. La construcció actual correspon al segle XII, 
encara que conserva alguns elements d’origen visigòtic, i és un exemple del romànic tardà popular. Va 
ser restaurada fa uns anys i es troba ben conservada. La seva situació geogràfica fa pensar que aquesta 
ermita era l’església de la fortalesa de l’antic castell d’Alins i que fou destruït l’any 1513 per ordre del duc 
de Cardona.

itinerari sentit de la ruta inici / final

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Base topogràfica de Catalunya 1:25.000
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Veure de ben a prop aquesta joia del romànic català.

Les extraordinàries vistes de tota la vall i d’Alins des de l’ermita.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

        Escola d’Alins 0:00h N 42.5475091º E 1.3164014º 1.045m

        Ermita de Sant Quir 0:20h N 42.5449787º E 1.3153564º 1.106m

        Escola d’Alins 0:40h N 42.5475091º E 1.3164014º 1.045m

1

1
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES):  0:40h en total. 0:20h per anar d’Alins a l’ermita de Sant Quir i 
0:20h també aproximadament per a la baixada.

DESNIVELL ACUMULAT: 60m

DISTÀNCIA TOTAL: 1 km

DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Cap dificultat. 

ÈPOCA: Tot l’any.

MATERIAL: Res en especial.

CARTOGRAFIA: Pica d’Estats-Mont-roig. Vall Ferrera. Vall de Cardós. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: L’itinerari està senyalitzat. Es tracta d’una excursió molt apta per fer amb família i nens. 
Tanmateix, cal vigilar un cop a dalt del cim perquè darrere de l’església la muntanya és molt escarpada. 
Podem complementar l’itinerari fent una volta pels carrers de la població d’Alins on es respira tranquil·litat 
i es pot gaudir del silenci. Enmig de la població, a peu de carretera, trobem l’església parroquial de Sant 
Vicenç d’Alins.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Des de Sort prenem la carretera C-13 en direcció N fins a la població de Llavorsí (14 km). En arribar a 
Llavorsí, després de creuar el pont de la C-13 que pasa per sobre la Noguera Pallaresa, girem a la dreta 
per la L-504 per endinsar-nos cap a la Vall Ferrera. Passem Araós i Ainet de Besan per arribar a Alins 
després de 12,3 km per la L-504. El punt d’inici de l’excursió es troba just a l’entrada del poble al costat de 
l’escola d’Alins (indicat).

Datum Europeu 1950
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RECORREGUT

Just a l’entrada del poble a mà dreta, al costat de l’          escola d’Alins (0:00h - 1.045m), un cartell ens indica 
l’inici de l’itinerari. Des d’aquest punt en direcció sud-oest podem veure l’ermita a la part alta del turó. El 
camí, que ràpidament ens porta fins a l’ermita, està ben senyalitzat. Al principi el camí asfaltat va girant cap 
a la dreta, sempre orientant-se al S. Aviat trobem la desviació del Camí Ral de la Vall Ferrera a la dreta, és 
el tram que va d’Alins a Ainet de Besan. Nosaltres prenem la pista de terra que hi ha a l’esquerra i que fa 
una lleugera pujada. El camí que avança entre prats de pastura pel bestiar està protegit parcialment per 
uns murs de pedra seca. Passem per una zona força plana que precedeix l’última rampa fins a l’ermita. El 
camí està ben cuidat i una barana de fusta ens pot servir de suport durant la pujada.

Finalment arribem a l’     ermita de Sant Quir (0:20h - 1.106m), a l’exterior de la qual hi ha unes taules 
per menjar i una font. Aquesta ermita, en molt bon estat de conservació, està formada per una sola nau 
rectangular amb un absis semicircular orientat a llevant. La nau està coberta per un embigat de fusta. 
La porta de l’església està orientada al nord i presenta un arc de mig punt molt bonic, com el que hi 
ha a l’absis. Des d’aquest punt on estem, és des d’on es baixen les falles durant la nit de Sant Joan. La 
panoràmica que tenim d’Alins i de la Vall Ferrera és preciosa. Mirant al nord-oest podem veure la peculiar 
Torre de les Bruixes. 

Realitzem la baixada pel mateix camí pel qual hem pujat. Ens uns 20min aproximadament tonem a estar 
davant l’       escola d’Alins (0:40h - 1.045m) a l’inici del poble. Des d’aquest punt, podem complementar 
l’itinerari visitant l’església romànica de Sant Vicenç d’Alins, situada a peu de carretera al centre del poble. 
Allà podem observar una bonica creu de terme medieval i la mola d’un molí.

1

SABIES QUE...

A principis de 2013 es va instal·lar, al 
capdamunt del turó de Sant Quir, una 
escultura de forja de la falla major d’Alins 
en motiu del 25è Aniversari de la Baixada 
de Falles d’Alins? Aquesta baixada es fa 
anualment la nit de Sant Joan.

       

NO ET PERDIS...

Les vistes que tenim de la Torre de les 
Bruixes des de l’ermita de Sant Quir. Val molt 
la pena visitar aquesta torre, tot realitzant un 
bonic i còmode passeig des de la mateixa 
població d’Alins.
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de l’època de 
l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies 
i recomana que cadascú sigui responsable i prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies 
especialitzades per complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han 
tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a 
info@rutespirineus.cat.

Cuita el Sol

La Cuita el Sol és una cursa realment singular que es realitza cada any 
al mes de juny al poble d’Àreu des de 2004. La cursa es basa en córrer 
contra el Sol. La sortida es produeix a la Plaça Major d’Àreu just quan el 
Sol es pon i consisteix en córrer cap al cim del Monteixo per poder-hi 
arribar abans que l’ombra el cobreixi. Es tracta d’un esdeveniment 
molt recomanable que va més enllà de la pròpia cursa, en paral·lel 
s’organitzen diverses activitats culturals i festives.

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

El Molí Fariner i la Serradora d’Àreu

El Molí Fariner i la Serradora estan ubicats en dos edificis a la part alta 
del poble d’Àreu. La serradora, construïda al segle XIX, és una màquina 
que aprofita la força de l’aigua per serrar els troncs de la mateixa manera 
que el molí ho fa per moldre el gra. El conjunt forma part de la Xarxa 
de Turisme Industrial de Catalunya i disposa d’un espai habilitat com a 
museu que es pot visitar d’abril a novembre.

Coordenades GPS: N 42.5933544º E 1.3262747º

VALL FERRERA, TERRA DE FRONTERA

La Vall Ferrera és un territori de frontera amb França i Andorra, fet que ha marcat 

la seva història. Secularment, els Pirineus han facilitat les relacions entre veïns de 

banda i banda, i han afavorit el desenvolupament d’activitats com el contraban tan 

present després de la Guerra Civil i que permeté la subsistència de molts pallaresos 

en uns anys de penúria econòmica. Durant la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, 

la frontera facilità tant la fugida dels que s’escapolien dels efectes de la revolució, 

la guerra i la posterior repressió franquista com l’entrada dels qui fugien de l’Europa 

ocupada pels nazis. Més de 8.000 persones travessaren els Pirineus fugint del règim 

nazi. A través dels colls de muntanya de la Vall Ferrera arribaven diverses rutes 

d’evasió, des d’Andorra i des del departament francès de l’Arieja; foren utilitzades per 

centenars de resistents francesos, jueus i aviadors aliats. Els evadits interceptats per 

la Guàrdia Civil espanyola eren conduïts a la presó de Sort.


