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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud mínima     

Altitud màxima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

La fageda de Carlac a Bausen
Excursió preciosa -curta però amb desnivell- 
per la fageda mil·lenària de Carlac al Baish Aran

Bausen, Baish Aran, Val d’Aran, Lleida, Catalunya, 
Espanya
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Vall d’Aran 1:40.000. Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / fi nal

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Bausen 0:00h 894m 42.834352º 0.717748º

        Ermita de Sant Roc 0:10h 918m 42.834315º 0.721344º

        Bordes de Carlac 1:15h 1.083m 42.848043º 0.712459º

        Arriu de Carlac 1:40h 1.184m 42.848377º 0.708187º

        Coret de Pan 1:55h 1.175m 42.841851º 0.715705º

        Bordes de Sacrotz 2:10h 1.090m 42.838543º 0.713637º

        Bausen 2:30h 894m 42.834352º 0.717748º
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Sistema de coordenades geogràfi ques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Endinsar-nos a l’espectacular fageda de Carlac i admirar els seus colors canviants.

Contemplar el majestuós paisatge del Baish Aran, el sector més occità de la vall.

Descobrir el bonic i pintoresc poble aranès de Bausen.

Les impressionants vistes del vessant N del massís de la Maladeta.

Si hi anem a la tardor, escoltar la brama del cérvol.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de 6,5 km de longitud pel bosc de Carlac, situat a Bausen, al Baish Aran. La ruta comença 
al bonic poble aranès de Bausen, s’endinsa a la fageda mil·lenària de Carlac i puja al coret de Pan, 
des d’on gaudim d’impressionants vistes del vessant N del massís de l’Aneto-Maladeta. Des del coll, 
descendim per una zona de pastures cobertes de falgars cap a les bordes de Sacrotz i retornem a 
Bausen. Es tracta d’un itinerari fàcil però amb un xic de desnivell.

Aquest recorregut circular ens permet descobrir la preciosa i, alhora, fantasmagòrica fageda de Carlac i 
les seves extraordinàries variacions cromàtiques. També visitem antigues bordes araneses envoltades de 
pastures i el petit poble de Bausen. Bausen està situat a l’extrem NO de l’Aran, al Baish Aran, a tocar amb 
la frontera francesa i la regió d’Occitània, essent el municipi més septentrional de Catalunya.

SABIES QUE...

El poble de Bausen té dos cementiris? El cementiri parroquial, situat al costat de l’església de Sant 
Pèir, i el cementiri civil o de Teresa, situat a les afores del poble. La Teresa era una jove del poble 
que es va enamorar del Francisco, el seu cosí germà. Com que eren familiars, l’església no els va 
deixar casar i van fugir a França, on la Teresa, fruït d’una greu malaltia, va morir a l’edat de 33 anys. 
Quan van voler enterrar-la a Bausen, el rector no ho va permetre i en Francisco, amb l’ajuda dels 
veïns, va construir aquest cementiri solitari només per a ella.

NO ET PERDIS...

Visitar la vall de Toran i Canejan, accessible des de Pontaut i a tocar de Bausen, a l’altra banda 
del riu Garona. Canejan és el nucli de població més gran de la vall de Toran, una de les valls més 
desconegudes i salvatges de la vall d’Aran i que encara conserva importants vestigis del seu 
passat miner.
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Comencem la ruta a l’entrada del poble de Bausen (0:00h - 894m), sota l’església de Sant Pèir, on hi 
ha un cartell indicador del GR 211.2 que seguirem en direcció a “Sant Roc, Carlac, Coret de Pan”. Pugem 
per unes escales fins a l’església i el cementiri de Bausen. Continuem amunt cap al carrer Major i seguim 
pel camí en direcció E passant pel costat d’un alt mur de pedra seca, entre horts i cases. Aviat arribem a la 
petita ermita de Sant Roc (0:10h - 918m). En aquest punt deixem el camí per visitar un moment el 
cementiri de Teresa. Primer ens atansem a un mirador i després continuem per un corriol que passa entre 
unes antenes i una creu de fusta i baixa cap a una petita esplanada envoltada d’escàrcies (robínies) on hi 
ha el cementiri amb la tomba de Teresa. 

Retornem a l’ermita de Sant Roc pujant per uns esglaons de fusta i reprenem el camí en direcció a Carlac. 
Deixem Bausen enrere i seguim el sender que transcorre planer entre feixes cobertes de bardisses i bàlec 
tot resseguint un mur de pedra seca. Des d’aquí gaudim d’àmplies vistes cap a la vall de Toran i el poble de 
Canejan que s’alça a l’altre costat de la vall. El camí empedrat va resseguint el vessant solell i travessa uns 
roquissars, tot girant progressivament cap al N, amb vistes a la zona francesa d’Occitània. Ens endinsem 
en una ombrívola i frescal avellanosa i seguidament en un bonic bosc caducifoli poblat per tells i roures, 
el típic bosc dels engorjats i dels vessants ombrívols pirinencs i cantàbrics. 

RECORREGUT

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem a Bausen per la carretera N-230 des de Vielha en direcció a França. Passem Bossòst i continuem 
en direcció a Tarbes i Toulouse. Poc després de passar Les, trobem el trencall de Bausen a l’esquerra. 
Pugem per una carretera asfaltada però estreta i amb forces revolts que ens condueix (4 km) fins a Bausen. 
Just a l’entrada del poble hi ha una zona on podem aparcar.

MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:30h en total. 1:55h per pujar des de Bausen fins al coret de 
Pan passant per les bordes de Carlac i 0:35h per tornar a Bausen per les bordes de Sacrotz.

DESNIVELL ACUMULAT: 350m

DIFICULTAT: Mitjana. 

ÈPOCA: Tot l’any, tot i que a l’hivern pot haver-hi neu.

CARTOGRAFIA:

· Val d’Aran. 1:40.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: Tot i que l’itinerari es pot fer en els dos sentits de la marxa, aconsellem fer-lo tal com 
està descrit en aquesta guia ja que així l’ascens és més progressiu i menys exigent.    
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El camí va guanyant altura quasi imperceptiblement i s’endinsa a la fageda del vessant obac. Comencen a 
aparèixer els primers faigs mil·lenaris. Continuem avançant per la ombrívola i humida fageda de Carlac i 
travessem una zona enfangada per una passera de fusta. El camí, ample i de bon caminar, ens permet 
distreure’ns contemplant les formes retorçades i fantasmagòriques dels troncs dels faigs, i les molses i 
falgueres que entapissen el sotabosc. Més enllà, travessem l’arriu de Carlac per primer cop a través d’un 
pontet de fusta i passem pel costat d’una enorme soca de faig en forma de drac. Arribem a les bordes de 
Carlac (1:15h - 1.083m), que queden amagades a la nostra dreta, per sota del camí i entremig de la boscúria. 

Continuem guanyant altura, ara més decididament, fins que fem un gir marcat. Després d’aquest canvi 
sobtat de direcció, ascendim amb força pel mig de la fageda fins que arribem a un replà cobert d’avellaners 
i amb restes d’una construcció de pedra seca. Després d’un curt tram planer sota l’avellanosa, baixem uns 
metres i trobem altra vegada el riu. Passem per una clariana des d’on gaudim de les magnífiques vistes i 
contrastos de colors dels vessants coberts de falgars i el bosc subalpí amb avets i arbres caducifolis del 
Clòt de Sacauva. A la tardor, als vessants assolellats i poblats pel falgar, se senten els brams del cérvol, 
que en aquesta època de l’any està en zel. Continuem baixant, travessem l’arriu de Carlac (1:40h - 
1.184m) per un pont de fusta i continuem flanquejant pel bosc de Carlac. 

Sortim de l’ombrívol bosc i arribem al coret de Pan (1:55h - 1.175m), des d’on gaudim de vistes 
espectaculars del massís de l’Aneto-Maladeta, el Baish Aran, el Montlude i la vall de Toran. Després 
d’admirar les meravelloses vistes, comencem a baixar seguint les marques del GR 211.2. A mig descens 
deixem enrere les marques grogues, que continuen cap a l’esquerra, i nosaltres baixem en fort pendent 
resseguint un mur de pedra seca entre falgueres i balegars que colonitzen les antigues pastures. El camí 
baixa precipitadament cap a les bordes de Sacrotz (2:10h - 1.090m). Passem pel costat de les primeres 
bordes, algunes en estat ruïnós, i arribem a una cruïlla on deixem els senyals del GR 211 i enllacem amb 
l’itinerari marcat amb pintura groga, que seguim cap a la dreta. Baixem per un camí empedrat flanquejat 
per freixes. 

Una mica més avall, enllacem de nou amb el GR 211 i continuem davallant per l’ample camí fins a una nova 
cruïlla. Deixem enrere a la dreta el camí de la cabana del Vaquer i el Clòt de Vacanera i girem a l’esquerra 
en direcció a Bausen. Baixem plàcidament entre murs de pedra seca poblats per bardisses i vorejats per 
freixes, nogueres i castanyers, i arribem a les primeres cases del poble. Continuem pels carrerons estrets 
i tortuosos fins a l’entrada de Bausen (2:30h - 894m), punt d’inici i final d’aquesta preciosa ruta per la 
fageda de Carlac, a la vall d’Aran.
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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. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. 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.

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Erulet i la màgia del foc a Les

A Les -i també a Arties- es conserva la tradició de cremar un avet la 
nit més curta de l’any, abans de la vigília de Sant Joan. La celebració 
té un origen celta i està relacionada amb la regeneració de la vida, la 
fecunditat, els cicles agraris i solars. A Les, l’escenari del ritual es la plaça 
deth Haro.

Coordenades GPS: 42.811799º 0.711907º

Església de l’Assumpció de Bossòst

L’Assumpció de Bossòst -en aranès Era Mair de Diu dera Purificacion- 
és una església romànica del segle XII de planta basilical amb tres naus 
amb volta de canó i tres absis amb decoració llombarda. El campanar, 
de quatre pisos i planta quadrada, és independent de la resta de 
l’església.

Coordenades GPS: 42.785810º 0.692231º

Aran Park

L’Aran Park, situat a Bossòst, al cor de la Val d’Aran, és un parc de fauna 
que ens proposa una visita de mig dia que ens permet observar fauna 
típica de l’alta muntanya pirinenca en condicions de semi-llibertat: 
cérvols, voltors, ossos, llúdrigues, llops, marmotes,...

Coordenades GPS: 42.768085º 0.671523º
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fi ables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


