
 

Les Falles pirinenques de Boí  
i la Vall d’Aran 

23 al 26 juny 

Les falles valencianes són la commemoració de l'arribada de l'equinocci de primavera, les 
falles pirinenques de l'alta Ribagorça a la vall de Boí celebren l'arribada del solstici d'estiu. 
Ambdues són patrimoni de la humanitat. Volem sumar-nos a aquesta festa i conèixer el 
fascinant patrimoni de la vall ribagorçana així com els seus preciosos paisatges. La nit del 
solstici esperarem a veure l'arribada a Boí dels "faros" que són els pals que s'encenen a les 
parts més altes de les muntanyes,ja que és creença que allí els rajos del sol arriben millor i 
aleshores aquesta fusta és més pura. Així amb les falles mig consumides provarem el vi i la 
coca que es trau per a tots i celebrarem l'entrada d'un nou estiu. A més hem afegit una 
excursió a la verdíssima vall d'Aran i un passeig matutí fins a encisador estany de la Llebreta. 
Tota una celebració del solstici d'estiu. 

Itinerari:                                                                               

23 juny. Patrimoni i la festa 

Eixida de València cap a l'Alta Ribagorça. Ja arribada la nit de Sant Joan gaudirem de 
l'espectacle de les falles i de la festa al voltant d'elles. Sopar. 

24 juny. Descobrint La Vall de Boí i l’Alta Ribagorça 

La Vall de Boí va ser declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Descobrirem el 
perquè, visitant tranquil·lament les seues meravelloses esglésies del més pur estil romànic 
llombard, reflex d'una societat eclesiàstica i senyorial. Sant Climent, Santa Maria, Sant Joan 
ens mostraran la vida de fa mil anys. A la vesprada farem un passeig a la vora del parc nacional 
d'Aigüestortes a Caldes de Boí, centre termal de gran prestigi. Sopar. 
 

25 juny. La Vall d’Aran 

La Vall d'Aran és l'única vall catalana que és vessant nord del Pirineu. Aquesta vall de llengua 
occitana ha adquirit una pàtina de prestigi i de turisme adinerat al voltant de l'estació d'esquí 
de Baqueira-Beret. Tanmateix, conserva algunes mostres d'arquitectura romànica en les 
seues parròquies i pobles, tots ells molt cuidats i conservats. Farem una excursió per gaudir 
de l'arribada de l'estiu pirinenc al voltant de les verdes valls visitant la capital Vielha així com 
el pobles d'Arties, Salardú i l'església romànica de Sant Pere de Gessa. Sopar. 
 

26 juny. Excursió a l’estany de la Llebreta. 

La ruta que ens du a l'estany de la Llebreta comença a la Palanca de la Molina (vall de Boí) i 
remunta la vall de Sant Nicolau per la Ruta de la Llúdriga fins a l'estany, fent la baixada pel 



 

Camí dels Enamorats, tot passant per l'ermita de Sant Nicolau. En total són uns 8 km d'anada 
i tornada en una de les excursions més característiques de la zona".  En acabar tornada a 
València. 

 


