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La mina Victòria i la bassa d’Arres
Descobrim el passat miner de la Val d’Aran i gaudim
d’un dels paisatges més bonics del Mijaran
Es Bòrdes, Vielha-Mijaran, Val d’Aran, Lleida, Catalunya,
Espanya
Dificultat

Baixa

Temps total efectiu
Distància total

2:05h

5,5 km

Desnivell acumulat

382m

Altitud mínima

1.309m

Altitud màxima

1.556m

Punt de sortida / arribada
Població més propera
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N

0

1 km

Vall d’Aran 1:40.000. Editorial Alpina.
itinerari

inici / final

sentit de la ruta

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Descobrir el passat miner de la Val d’Aran.
Contemplar el majestuós paisatge aranès mentre descansem a la bassa d’Arres.
Gaudir del silenci i la tranquil·litat del pintoresc poblet d’Arres de Sus.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Plaça Major d’Arres de Sus

0:00h

1.310m

42.757048º

0.712271º

2

Cruïlla amb l’itinerari de la Mina Victòria

0:35h

1.510m

42.767021º

0.711519º

3

Sala de màquines de la Mina Victòria

1:00h

1.396m

42.774274º

0.715175º

4

Bassa d’Arres

1:30h

1.551m

42.769126º

0.715470º

1

Plaça Major d’Arres de Sus

2:05h

1.310m

42.757048º

0.712271º

Sistema de coordenades geogràﬁques. Datum WGS84.

La mina Victòria i la bassa d’Arres
© 2019 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

2

RUTESPIRINEUS

NO ET PERDIS...
Visitar l’interior de la mina Victòria aprofitant una de les sortides guiades que s’ofereix al públic
durant els mesos d’estiu. Podrem descobrir l’interior d’una mina d’alta muntanya i conèixer les
dures condicions de vida dels treballadors. (Més informació: Museu dera Val d’Aran, 973 641 815,
info.museu@aran.org).

INTRODUCCIÓ
Ruta semicircular de 5,5 km de longitud que ens porta a visitar la mina Victòria. La ruta comença a la
plaça Major d’Arres de Sus i puja per un ample camí, entre prats i pastures, cap a la magnífica avetosa
que envolta la mina Victòria. Ens endinsem en el silenci i l’ombra de l’avetosa i descobrim les dures
condicions de vida dels miners a l’Aran. Tornem al poble passant per la bassa d’Arres, des d’on gaudim
d’àmplies vistes panoràmiques cap a la vall de Luishon i les muntanyes araneses. És un itinerari fàcil
de seguir i ben senyalitzat.
Aquest recorregut circular ens permet conèixer el ric patrimoni miner i paisatgístic de l’Aran visitant la
mina Victòria i la bassa d’Arres. Observem les restes d’edificis, galeries i d’altres infraestructures d’una
de les nombroses explotacions mineres de la vall d’Aran, i gaudim de paisatges meravellosos des de la
bassa d’Arres.

SABIES QUE...
A finals dels segle XIX i principis del segle XX les explotacions mineres van ser molt nombroses
i importants per l’economia de la vall d’Aran? L’abundància d’esfalerita, un mineral del qual se
n’extreia zinc, va propiciar l’obertura de nombroses mines, primer a cel obert i després excavant
galeries amb l’ajuda de material explosiu. El mineral que s’extreia es transportava amb mules i,
més tard, amb telefèrics, fins als rentadors, situats al fons de vall. Un cop acabat aquest procés, el
mineral es transportava per carretera fins a la frontera francesa i, des d’allà, en tren fins al nord de
França o Bèlgica.

MÉS INFORMACIÓ
DURACIÓ: Mig dia
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:05h en total: 1:00h des d’Arres de Sus fins a la mina Victòria
i 1:05h per tornar a Arres de Sus passant per la bassa d’Arres.
DESNIVELL ACUMULAT: 382m
DIFICULTAT: Baixa.
ÈPOCA: Tot l’any.
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CARTOGRAFIA:
· Val d’Aran. 1:40.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONS: L’accés a l’interior de la mina Victòria està tancat al públic, però es pot visitar demanant
cita prèvia. Més informació: Museu dera Val d’Aran, 973 641 815, info.museu@aran.org.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Arribem a Arres de Sus des de Vielha per la carretera N-230 en direcció a Bossòst i França. Després
de gairebé 6 km des de Vielha, arribem a una rotonda i prenem la primera sortida en direcció a “Arròs
/ Vilamós / Arres” per la carretera LV-5055. Deixem a la dreta el trencall a Arròs, continuem amunt i
travessem Vilamós. Més endavant deixem el trencall a Arres de Jos a l’esquerra, nosaltres continuem a la
dreta i arribem a Arres de Sus. Es pot aparcar a la mateixa plaça Major del poble.

RECORREGUT
Comencem l’itinerari a la
plaça Major d’Arres de Sus (0:00h - 1.310m). A la mateixa plaça, al costat d’un
safareig, trobem un cartell amb les indicacions cap a la bassa d’Arres i la mina Victòria. Agafem el carrer que
puja fort per davant de l’església. Al capdamunt del carrer, seguim a l’esquerra per un camí ample entre
prats, deixant a la nostra dreta un dipòsit. Deixem el poble enrere i continuem pujant pel camí de carro.
El camí, protegit per murs de pedra llicorella arrenglerats, guanya altura progressivament entre prats de
dall i pastures. Travessem la pista que condueix a la bassa d’Arres diverses vegades i continuem amunt
en direcció N. A mesura que anem guanyant altura, darrere nostre se’ns obren àmplies vistes cap a les
carenes muntanyoses que separen la Vall d’Aran de França. Més amunt deixem els prats i ens endinsem
en una esclarissada pineda de pi roig amb un sotabosc cobert de falgueres que a la tardor destaquen per
les seves tonalitats ocres i torrades.
Finalment arribem a la
cruïlla amb l’itinerari de la Mina Victòria (0:35h - 1.510m), en una clariana on
trobem un pal indicador. Després, de tornada, arribarem a aquesta mateixa cruïlla. Ara agafem el camí de
l’esquerra en direcció a la mina Victòria. Comencem a baixar tot endinsant-nos en un bosc ombrívol i
frescal cobert de molses i nabius i poblat per pi roig. Més avall, el pi desapareix i apareix una magnífica
avetosa, ombrívola i humida. Seguim l’ample camí, passem una barrera que impedeix el pas als vehicles i
descendim cap a la mina. En aquest tram el camí transcorre pel vessant N.
Trobem les primeres restes mineres, un edifici destinat a la casa del capatàs del que només en queden
dempeus les parets. Continuem avall, travessem una gran esllavissada i arribem a l’entrada de la galeria
Sipeyre. Continuem, ara planers, passem per un enorme pedruscall i arribem a unes antigues vagonetes i
a la
sala de màquines de la Mina Victòria (1:00h - 1.396m), on actualment hi ha el Centre de Visitants.
Aquest edifici es va construir a mitjans del segle XX i s’hi va instal·lar el transformador elèctric. El corrent
arribava des de Bòssost i des d’aquí s’alimentava tota la mina. Continuem endavant uns metres més, fins
a una cruïlla on tornarem després, i prenem el camí de l’esquerra que ens condueix fins a la casa dels
obrers (seguint les indicacions cap a Bossòst). La casa dels obrers es va construir als anys 40 per allotjar
als miners, hi havia una cantina i els dormitoris amb 60 llits. A banda i banda hi ha dos edificis més antics
que també haurien servit com a dormitoris.
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Deixem de banda el camí de Bossòst que passa per davant de la casa dels obrers i retornem a la cruïlla
anterior, on ara agafem el camí cap a la bassa d’Arres. A continuació pugem per un corriol que s’enfila per
sobre de les restes de pedruscall de la mina. En aquest proper tram cal anar en compte, sobretot si anem
amb canalla, ja que tot i que el camí està ben arranjat, passem per sobre d’unes esllavissades on un mal
pas podria provocar una caiguda pel pendent. Anem guanyant altura seguint el corriol mentre gaudim
d’una àmplia vista panoràmica cap a la zona francesa de Luishon i la serralada axial.
Passem per la galeria Sacosta i pugem per un tram exposat, que està protegit per una barana de fusta,
fins que arribem a un enorme esvoranc obert a la roca i apuntalat, on hi havia una explotació a cel
obert. Aquest tipus d’explotació oberta només es podia fer quan les vetes del mineral arribaven fins a la
superfície. Continuem l’itinerari i arribem a la balança Desaux, on encara és visible l’antiga infraestructura
metàl·lica del transportador. Fins aquí arribaven les vagonetes amb el material que s’extreia de la galeria,
es carregava al transportador i es transportava fins al rentador de Bossòst. Continuem endavant i visitem
els nivells més alts de la mina, on trobem l’entrada al filó NE de la galeria Desaux. Encara s’hi veuen els
rails de l’antiga via de vagonetes utilitzada per transportar el material que s’extreia de la mina.
Passem un parell de filons més i deixem enrere la mina Victòria. Ara guanyem altura decididament pel mig
de l’avetosa. Al cap de pocs minuts arribem a una clariana i a la
bassa d’Arres (1:30h - 1.551m).
Aquesta bassa està situada en un bell paratge envoltat de bosc i amb extenses vistes. Al costat de la
bassa hi ha un petit oratori i una zona amb taules i barbacoes.
Després d’una merescuda parada, comencem el descens cap a Arres de Sus. Seguim uns centenars de
metres la pista fins que arribem a una cruïlla. Girem a la dreta i seguim la pista secundària en direcció a la
mina Victòria i Arres de Sus. Passem una pineda esclarissada envoltada de prats i arribem a la cruïlla amb
l’itinerari de la Mina Victòria (1:40h), on enllacem amb el camí d’anada. Prenem el camí de l’esquerra i
desfem el camí que ja hem fet abans tot gaudint d’extenses vistes cap a la serralada axial i les muntanyes
del sector francès de Luishon.
Arribem al poble i baixem pel carreró de davant de l’església fins a la
(2:05h - 1.310m), punt d’inici i final de la nostra visita a la mina Victòria.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Àrea de pícnic de Plan Batalhèr
Just al costat de la carretera que hi ha entre Es Bòrdes i Gausac, en ple
bosc de Varicauba, trobem l’àrea de pícnic del Plan Batalhèr. Es tracta
d’una zona força gran on podrem descansar i menjar. És un lloc ideal per
anar-hi amb família i nens. En aquest indret també hi trobem un refugi.

Coordenades GPS: 42.7258360º 0.7739660º

Ermita de Sant Joan d’Arròs e Vilà
Aquesta ermita dels segles XI-XVII, d’estil romànic llombard, es troba
situada al mateix peu de la pista que uneix la vall de Varradòs i el
poble de Vilamòs (uns 600m després de la desviació), just a davant
de les Bordes de Sant Joan.

Coordenades GPS: 42.7588070º 0.7685369º

Església de Sant Martí de Tours
L’església parroquial de Gausac, dedicada a Sant Martí de Tours, és
un dels millors exponents del gòtic de la Vall d’Aran. Conserva també
algun element del romànic. Resulta sorprenent la torre vuitavada del
seu campanar, per la seva solidesa, que ens fa pensar en les torres
de defensa.
Coordenades GPS: 42.7082025º 0.7913199º

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

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

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

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

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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