
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA A L'ALT PIRINEU I ARAN
Refugi del Gall Fer | Bosc de Virós | Alins, Pallars Sobirà

10 de setembre de 2021 | 17.30 h

Situat a 1.700m d’alçada, el refugi del Gall Fer es troba al
cor del Bosc de Virós, al municipi d’Alins (Pallars Sobirà). 
Es tracta d’un espai natural de gran bellesa format per
pinedes i fagedes dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 

L'espai: Refugi del Gall Fer

El perquè

L’objectiu és visualitzar la importància dels espais protegits, claus en la lluita contra el canvi
climàtic, que en el nostre cas representen més del 40% del territori de la vegueria de l’Alt Pirineu
i Aran, així com la posada en valor de l’excursionisme com a eina de divulgació i conservació
del patrimoni natural de Catalunya. 

Es tracta d'un acte que vol confluir el medi natural, l'associacionisme i la cultura, concretat
amb la literatura i la música. És per això que comptarem amb una conferència de l'escriptor
pallarès Pep Coll, i amb l'actuació musical del guitarrista Soul Mountain.

L'excursionisme

Catalunya és un país amb una llarga
tradició en l’excursionisme i el
muntanyisme. L'any 1876 es funda el
Centre Excursionista de Catalunya        
i el 1920 la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya,  entitats
emblemàtiques de l'associacionisme
català. 

La pràctica de l'excursionisme, a través de la descoberta, la divulgació i la cura del territori ha
contribuït decisivament a reforçar el sentiment d'identitat i autoestima de la nació catalana. 

L’acte institucional l'organitza la delegació del Govern, de
forma conjunta amb l’Ajuntament d’Alins i la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb la
col·laboració del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

https://www.escriptors.cat/autors/collp/biografia
https://soulmountain.cat/


S'accedeix per carretera asfaltada fins les bordes de Virós, i posteriorment per la pista
forestal fins al Refugi de Gall Fer (6 km). 
Per aquesta opció us recomanem que el vehicle que utilitzeu sigui mínimament alt.

Arribada autoritats i personalitats Refugi del Gall Fer

Parlaments

Conferència a càrrec de l'escriptor Pep Coll

Cant dels Segadors

17.30 h

Il·lm. Sr. Manel Pérez, alcalde d'Alins
Representant de la Federació d'entitats excursionistes de Catalunya (FEEC)
Sr. Ricard Pérez, delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran

18.00 h

18.30 h

18.40 h Comiat i sortida

Col·labora:Organitza:

L'accés

Ubicació: Refugi del Gall Fer

L’acte es durà a terme en un espai exterior als
voltants del Refugi del Gall Fer, dins del Bosc
de Virós.

Per tal d'accedir-hi us oferim dues opcions: per
carretera o caminant. Us expliquem com
arribar-hi:

També podeu accedir-hi a peu, deixant el vehicle a l’aparcament que hi ha al final de la
carretera asfaltada a les bordes de Virós, i des d’allà agafar el sender que puja fins al
Refugi del Gall Fer, amb una durada aproximada d’1h 15 minuts. 

En tots dos casos, us suggerim que la vestimenta sigui de caire informal o esportiu. 

PROGRAMA DE L'ACTE

 * Durant l'acte gaudirem de l'actuació musical del guitarrista Soul Mountain

https://goo.gl/maps/a9TYBJHhne6dHGDm8
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/bordes-de-viros-refugi-gall-fer-pla-de-buiro-mirador-de-les-fargues-4867396

