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SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

, 

EL CAMI DELS BONS HOMES GR-I07 

Sa Etapa: L'HOSPITALET - RIU ARIÈJA - MERENÇ DE LES VALLS 

29 d'octubre de 2000 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6 h �()tct \Ae� 

Àrea del túnel del Cadí. Esmorzar. 8.30 h 
9 h 

L'Hospitalet. Inici de l'etapa. 10 h 

Casa de nova coDStrncció. Reagrupament. 10.50 h 
11 h 

Merenç de les Valls. Final de l'etapa. 12.10 h 

Esmorzarem a l'àrea de servei del túnel del Cadí. 

Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció de com es vagi 
desenvolupant l'etapa (Condicions climàtiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

EL CAMI DELS BONS HOMES GR-I07 

Sa Etapa: L'HOSPITALET - RIU ARIÈJA - MERENÇ DE LES VALLS 

Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

29 d'octubre de 2000 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

(Transcripció de la topoguia) 

Quilometratge 

0.00 

L'Hospitalet (1420 m). S'arriba al primer carrer asfaltat del poble, es travessa la carretera que 
puja a Andorra i les vies de la SCNF. Durant uns metres el GR va pel lateral esquerre de la carretera 
en direcció a Ax-Ies-Thermes. 

0.04 0.04 0.300 

Bifurcació. Es deixa la carretera per agafar un camí asfaltat que surt a mà esquerra. 

0.04 0.08 0.650 

Riu Arièja. Es travessa per un pont. El riu, que vertebra tota la vall i que se seguirà fins a Me
renç, és l'eix vital d'aquesta regió del Pirineu. El riu dóna nom a tot el departament, demarcació que té 
per capital la ciutat de Foix. La via del tren i la carretera van seguint el curs del riu pel fons de la vall. 
Passat el pont hi ha el camp de futbol de l 'Hospitalet. 

0.35 0.43 3.300 

Via del tren. Es passa per sota d'un pont de la via del SCNF. 

0.07 0.50 3.900 

Edificació i bifurcació. Al peu de la pista, a la dreta, hi ha una casa de nova construcció i, pocs 
metres més endavant, es deixa la pista per anar a l'esquerra i avall vers un pas cap a sota la via del 
tren. Passat el pont sota el tren es gira a la dreta per anar seguint sempre la via. 



0.20 1. 10 5. 400 

Via del tren. En
. 
un revolt pronunciat del corriol es passa de nou per sota la via del tren. 

0. 07 1.17 5.950 

Casa de colònies. Queda a l'esquerra del camí, a mà dreta hi ha el riu Arièja. Des de fa una 
estona el camí és una pista. 

0.19 1. 36 7.600 

Aqüeducte. El camí passa per sota d'un conducte d'aigua canalitzada que baixa de la muntanya. 

0. 05 1.41 8.000 

Càmping. Hi ha una bifurcació, és deixa una pista asfaltada que surt per l'esquerra i es continua 
pel costat del càmping. A partir d'aquest punt el camí és asfaltat. 

0.12 1. 53 8.800 

Bifurcació. El camí de l'esquerra porta a un dolmen que hi ha a prop; hi ha un pal indicador. El 

GR continua pel camí asfaltat. 

0.06 1.59 9.300 

Merenç de les Valls (1052 m). Pont de pedra, vell i estret, sobre el riu Arièja. Passat el pont hi 
ha la carretera i la resta del poble amb l'ajuntament i l'església. 

0.05 2.04 9.650 

Creu. El GR va per un camí a la dreta tot seguint una calçada empedrada. 

0.08 2. 12 10.150 

Església romànica de Vives. Es passa pel lateral esquerre de la bonica església i es continua 
amunt. 

0.05 2.17 10. 400 

Vives. A l'alçada d'uns vells safareigs públics hi ha una cruïlla, que és el punt de confluència amb 
la variant GR-I07-2, que pel pontet de la dreta va cap a Bésines. El GR-107 continua per l'esquerra. 

************ 

,. BIBLIOGRAFIA 
� 

## El Camí dels Bons Homes. 
Topoguia de la ruta dels càtars. GR-107 
Altair. Barcelona (1998). 

## Bourg-Madame (2249 OT. T0P25) 
Les Cartes Touristiques Locales. 
Institut Geographique National. France. 
(Guia cartogràfica escala 1:25.000) 

Agustí Poch i Parés 
Octubre 2000 

2 






