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Amb aquesta guia volem adreçar-nos a tots els amants de la natura i de la muntanya (experts i debutants), amb la finalitat de donar
a conèixer millor la nostra parròquia i que alhora, ens serveixi a tots
per valorar el nostre patrimoni natural.
Hem seleccionat 15 itineraris, de més d’un centenar que tenim inventariats i que surten de la parròquia de Canillo, i els hem dividit
en 7 itineraris fàcils, 5 de dificultat mitjana i 3 de difícils.
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1. EL TOLL BULLIDOR
Punt de Sortida: Carretera General, al costat del poble
de Molleres
Coordenades GPS: 42º33.234N - 001º35.303E
Distància: 860 m (en un sol sentit)
Temps: 30 min (en un sol sentit)
Desnivell: 70 m
Altitud: màx. 1.410 m - mín.1.340 m
A 1,5 km del poble de Canillo, en direcció Andorra la Vella, a mà dreta hi ha el pont de
Molleres. Hi ha un aparcament habilitat i un rètol de fusta que indica la sortida del camí
del Toll Bullidor.
Aquest recorregut té un paisatge espectacular i acaba amb una passarel·la aèria des
d’on es veu una cascada espectacular. A banda de l’atractiu que suposa observar el
gran salt d’aigua, la vegetació és molt frondosa. És un camí ideal per fer en família.
En començar el camí arribem al primer mirador, on podem observar el bonic poble de
Meritxell i el seu santuari. Tot seguit passem al segon mirador on, a més de les vistes de
Meritxell, tenim les bordes de Molleres.
El camí ens porta des del conjunt de les bordes de Molleres, situades al costat del Santuari de Meritxell, fins al Toll Bullidor.
És molt interessant visitar el Santuari de Meritxell, un temple construït per Ricard Bofill i
inaugurat el 1976, amb el qual va voler reflectir alguns elements simbòlics que posessin
de manifest les connotacions particulars d’aquest espai singular.
Amb el sol incrustat damunt l’altar va voler representar el nom de Meritxell, que prové,
segons el filòleg Coromines, del mot llatí meridiem, “migdia”; les dos naus que es creuen
representen la confluència dels camins que porten d’una frontera a l’altra, i de la vall del
Valira del Nord a la del Valira d’Orient.
Al costat del Santuari hi ha l’antiga capella, d’origen romànic, que ha estat condicionada
com a espai de record, després que el 1972 fos destruïda per un incendi.
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2. CAMI DEL GALL
(CANILLO - SOLDEU)
Punt de Sortida: A Canilllo: Pont de Santa Creu
A Soldeu: A l’entrada sud del poble per la carretera
general al costat dret.
Coordenades GPS:
A Canillo: 42º33.923N - 001º36.116E
A Soldeu: 42º34.660N - 001º39.780E
Distància: 7 km (en un sol sentit)
Temps: 2 h i 20 m (en un sol sentit)
Desnivell: 285 m
Altitud: màx. 1.805 m - mín.1.535 m
L’itinerari comença al costat de l’entrada de l’aparcament del telecabina de Canillo, on
hi ha un gran rètol de fusta amb tota la informació del camí, que també el podem fer a
l’inrevés i sortir de la població de Soldeu, a partir del revolt de l’entrada al poble.
És una caminada fàcil de fer, al costat obac de la vall del Valira d’Orient, un itinerari ideal
per fer en família. L’itinerari està senyalitzat amb el símbol d’un gall de bosc.
Al llarg del recorregut trobem nombroses senyalitzacions de fusta que indiquen les panoràmiques, la fauna i la flora, així com els punts per aturar-s’hi recomanats (9 exactament). Enmig del recorregut hi ha un pont tibetà sobre una petita cascada que durant
els mesos d’hivern sembla una catifa de gel.
Pel que fa a la flora, trobem el pi silvestre, el neret i la barba de caputxí.
La fauna més destacable és la guineu, l’esquirol, o el protagonista que dóna nom al
camí: el gall de bosc. És difícil que els puguem observar de forma directa, tot i que es
dedueix que hi són perquè sentim el seu cant o perquè deixen diversos senyals com
restes de menjar, excrements o petjades.
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3. CAMÍ INTERPARROQUIAL DE
SANT MIQUEL DE PRATS A
SANT MIQUEL D’ENGOLASTERS
Punt de Sortida: Al poble de Prats.
Coordenades GPS: 42º33.620N - 001º35.691E
Distància: 11,6 km (en un sol sentit)
Temps: 4 h (en un sol sentit)
Desnivell: 185 m
Altitud: màx. 1.650 m - mín.1.500 m
Sortim del poble de Prats, on trobarem un rètol indicatiu del camí.
El camí interparroquial és un itinerari que passa per les parròquies de Canillo, Encamp
i Escaldes-Engordany. Tot i que té una llargada d’11,6 km, és pràcticament pla i això fa
que sigui molt aconsellable per fer-hi una passejada tranquil·la en família. L’itinerari està
marcat amb punts grocs i les lletres CI (camí interparroquial).
Cal destacar que el recorregut està equipat amb llocs de repòs i punts d’aigua, i que es
pot fer sencer o per trams.
Aquesta agradable caminada enllaça les esglésies de Sant Miquel de Prats i Sant Miquel d’Engolasters (edifici d’estil romànic llombard del segle XII, en què l’element arquitectònic més característic és el campanar quadrat amb tres pisos de finestrals geminats), passant pel camí del Canal, la carretera de les Pardines, que compta amb un jardí
botànic, i el circuit de les Fonts. L’alternança de zones obertes amb magnífiques vistes
panoràmiques sobre la vall i les zones boscoses fa que l’itinerari sigui molt interessant
des del punt de vista paisatgístic.
Quant a la flora, hi podem trobar prats de dall durant tot l’itinerari, el pi negre, el pi roig
i el beç són els arbres més abundants. D’altra banda, la vegetació més substanciosa
del sotabosc està formada pel boix, la boixerola i l’abarset. Pel que fa a la fauna, és fàcil
sentir-hi el cant de la mallerenga blava, que és un colom salvatge de color grisós.
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Punt de Sortida: Al poble de Prats.
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4. OBAC D’INCLES
Punt de Sortida: A l’entrada de la vall d’Incles darrera
d’uns edificis anomenats Déu Sol.
Coordenades GPS: 42º35.238N - 001º40.048E
Distància: 2,6 km (en un sol sentit)
Temps: 1 h (en un sol sentit)
Desnivell: 68 m
Altitud: màx. 1.843 m - mín. 1.787 m
Aquest itinerari comença a la vall d’Incles, situada a un quilòmetre del poble de Soldeu,
a la parròquia de Canillo.
Tan bon punt arribem a la carretera de la vall d’Incles hi trobem uns blocs d’edificis tots
de fusta al costat del riu, el camí comença just darrere d’aquests edificis.
Seguim el curs del riu d’Incles pel costat dret enmig d’un bosc de pi negre. El camí, com
bé diu el seu nom, transcorre majoritàriament per l’obac, senzill i bastant planer. En el
transcurs del camí hi ha diverses edificacions rústiques típiques anomenades bordes.
Durant l’any, i segons l’estació, el recorregut pot canviar molt la fisonomia a causa de la
neu, el fred, la boira i el sol. A l’hivern, si hi ha prou gruix de neu, el camí es pot fer amb
raquetes, esquís de fons i esquís de muntanya.
Les espècies de vegetació més significatives que hi podem trobar són l’avet, el pi negre,
la moixera i l’àrnica, entre d’altres.
Pel que fa a la fauna és molt probable que veieu volar algun voltor comú, la petjada d’un
porc fer o d’un senglar, el cabirol, i amb una mica de sort el mític gall de bosc.
El camí segueix essencialment el curs del riu d’Incles que, en termes ecològics, és un
rierol en molt bon estat i ric en espècies emblemàtiques, com la truita i la granota roja.
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5. CAMÍ INTERPARROQUIAL
DEL TOMB DE LES NERES
Punt de Sortida: Des de Canillo agafem la carretera del
Coll d’Ordino i al Km. 8.
Coordenades GPS: 42º33.354N - 001º34.306E
Distància: 8 km (en un sol sentit)
Temps: 3 h (en un sol sentit)
Desnivell: 198 m
Altitud: màx. 2.029 m - mín.1.831 m
El camí el podem començar des de diversos punts i en la direcció que vulguem, ja que és una ruta
circular, tot i que us recomanem l’entrada pel coll d’Ordino, cap a la vessant de Canillo perquè és
més accessible. Sortint des del poble de Canillo amb cotxe, agafem la carretera del coll d’Ordino
i pugem fins a dalt de tot on trobarem uns tòtems de fusta, continuem la carretera fins trobar una
gran esplanada de terreny i una taula de situació. Des d’allà mateix comença i acaba el nostre recorregut. L’inici del recorregut està marcat amb un rètol, que inclou un mapa i la llegenda del recorregut. Tot el camí el trobareu marcat amb punts grocs i amb les inicials CI (camí interparroquial).
El camí desemboca en un bosc molt frondós de pins, amb unes vistes espectaculars també
d’altres parròquies com la Massana, Encamp i Ordino. És un itinerari senzill amb pocs desnivells,
recomanable per fer en família, sobretot si optem per fer el tram inicial, ja que en general també
és un recorregut mitjanament llarg.
Ens endinsem en territori canillenc pel bosc de la Tosa, un bosc ideal per plegar bolets, on hi ha
una font d’aigua. Potser tenim sort i hi podem veure un mufló o un cabirol.
Continuem pel camí marcat i passem al bosc de la Plana, en territori encampadà. Des d’aquí
podem contemplar unes vistes panoràmiques increïbles. En aquesta arbreda s’hi poden apreciar
exemplars forjats amb formes sinuoses, autèntiques escultures enmig de la natura.
Seguint aquest bosc ple de matisos arribem a la vessant massanenca, el bosc de la Plana on el
camí es torna més dens i ple de pi roig i bedolls. Des d’aquest camí arribarem a la font del Mallol
on a banda de beure-hi aigua podem reposar al berenador, equipat amb graelles. Seguidament
ens endinsarem cap la collada de l’Estall un prat obert i ampli on, segons diuen, antigament els
cònsols s’hi trobaven per tractar temes. Des d’aquest es veu una pista forestal des de la qual
accedirem al camí del Tomb de les Neres.
Des de la collada entrarem al bosc del Coll d’Ordino, ja en territori ordinenc. En aquest tram, amb
un desnivell destacable, trobem avets majestuosos d’uns 24 m d’alçada.
Finalment trobarem l’enllaç amb el GR que si l’agafem ens durà fins a l’àrea de pícnic de la font
de la Navina equipada amb taules, graelles i una font. I si seguim, arribarem al punt d’inici i a la
taula d’orientació.

12

O
LL

COLL D’ORDINO

NI
CA

D
OR

INO

Punt de Sortida: Des de Canillo agafem la carretera del Coll d’Ordino i al Km. 8.
Coordenades GPS: 42º33.354N - 001º34.306E
Distància: 8 km (en un sol sentit)
Temps: 3 h (en un sol sentit)
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Altitud: màx. 2.029 m - mín.1.831 m
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6. DE CANILLO A MERITXELL
Punt de Sortida: Capella Santa Creu de Canillo
Coordenades GPS: 42º33.922N - 001º35.972E
Distància: 4 km (en un sol sentit)
Temps: 40 min (en un sol sentit)
Desnivell: 50 m
Altitud: 1.526 m (Canillo) - 1.565 m (Meritxell)
COMENÇAMENT:
El camí de Canillo a Meritxell comença al poble de Canillo; darrera de l’Oficina de Turisme, i al costat del riu on hi ha una capella anomenada Santa Creu, des d’allà s’inicia
el camí que ja trobarem senyalitzat. Un altra opció és acostar-se fins al poble de Prats
amb cotxe i començar des del costat mateix de l’església del poble, també senyalitzat
com a camí Ral o de Meritxell.
És un camí de peregrinatge antic on podrem trobar diverses creus de terme, que són les
creus que indiquen el camí que cal seguir per poder arribar al Santuari. Al llarg del camí
en trobem dos, en primer lloc la Creu dels Set Braços i a mig camí la Creu de Carlemany.
És una caminada bastant suau amb poc desnivell per un bosc de pi negre, molt frondós
i amb unes vistes de Canillo des de l’aire magnífiques.
Al principi del camí trobem un petit salt d’aigua i seguidament una zona de pícnic amb
taules i graelles.
Finalment arribarem al Santuari de Meritxell de 1976, la patrona d’Andorra, dissenyat
per l’arquitecte Ricard Bofill. És molt recomanable visitar el Santuari i també la rèplica de
l’antiga església de Meritxell, desapareguda en un incendi l’any 1972.
És un recorregut senzill i fàcil de fer, sense grans desnivells,
ideal per fer amb la família tranquil·lament.

14

6. DE CANILLO A MERITXELL
Punt de Sortida: Capella Santa Creu de Canillo
Coordenades GPS: 42º33.922N - 001º35.972E
Distància: 4 km (en un sol sentit)
Temps: 40 min (en un sol sentit)
Desnivell: 50 m
Altitud: 1.526 m (Canillo) - 1.565 m (Meritxell)

CANILLO

PRATS

MERITXELL

ITINERARIS DE DIFICULTAT

Fàcil

7. REFUGI I CAMÍ CÓMS DE JAN
Punt de Sortida: Al final de la carretera de la Coma de Ransol
Coordenades GPS: 42º36.712N - 001º38.260E
Distància: 1.836 m (en un sol sentit)
Temps: 50 min (en un sol sentit)
Desnivell: 263 m
Altitud màx. 2.218 m - mín. 1.955 m
COMENÇAMENT:
Anem al poble de Ransol i agafem la carretera de la Coma fins al final, on trobarem una
zona de pícnic amb taules i graelles. El camí surt al darrere de la zona de pícnic on
hi ha la font de l’Ull de Poll. Entrem al bosc i arribarem a un encreuament de camins.
Prenem el de l’esquerra, en direcció nord-est. Travessem el riu de Jan i pugem al nord
fins arribar al refugi de Cóms de Jan. El refugi, rodejat de muntanyes, tarteres, pics i
salts d’aigua representa un paisatge incomparable.
El refugi té una capacitat per a 10 persones.
És un recorregut que es pot fer en família.
La bellesa del seu paisatge ens permet gaudir de grans prats de dalls i d’estatges
subalpins.
Tot el camí està senyalitzat amb marques grogues. També hi podem trobar marques
vermelles i grogues, ja que als voltants hi ha el GR fins a la vall d’Incles.
Des d’aquest camí podem pujar a la collada de Jan, el pic de Milmenut o el pic de
Ransol, tot i que aquests camins ja són de dificultat mitjana.
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Punt de Sortida: Al final de la carretera de la Coma de Ransol
Coordenades GPS: 42º36.712N - 001º38.260E
Distància: 1.836 m (en un sol sentit)
Temps: 50 min (en un sol sentit)
Desnivell: 263 m
Altitud màx. 2.218 m - mín. 1.955 m

7. REFUGI I CAMÍ CÓMS DE JAN

ITINERARIS DE DIFICULTAT

Mitja

8. ESTANYS I REFUGI DE LA VALL DEL RIU
Punt de Sortida:
• Opció A: Al poble dels Plans.
• Opció B: Des de Canillo agafem la carretera del Coll
d’Ordino i a uns 2,5 Km.
Coordenades GPS:
• Opció A: 42º34.936N - 001º37.984E
• Opció B: 42º34.359N - 001º36.056E
Distància: 6 km (en un sol sentit)
Temps: 2 h i 45 min (en un sol sentit)
Desnivell: 720 m
Altitud: màx. 2.545 m - mín. 1.825 m
COMENÇAMENT:
OPCIÓ A:
Seguim la CG-2 en direcció a França, i abans d’arribar a l’aparcament del Tarter agafem
la CS-260 que puja a Ransol. Després, hem d’agafar la carretera a mà esquerra (CS261) fins als Plans, i tot seguit a mà dreta fins que trobem unes cases de pedra amb les
finestres vermelles. Aquí hi trobem el rètol informatiu de l’excursió.
OPCIÓ B:
Agafant la carretera de Montaup a uns 2,5 km trobem una pista forestal durant 1 quilòmetre per la qual podrem gaudir de les vistes aèries de Canillo. Arribem fins a les bordes
de l’Armiana, on trobem un punt de descans amb una font i uns bancs de repòs amb
accés als camins marcats.
Seguint el camí senyalitzat a 2.650 metres d’altitud, arribem al refugi de la Vall del Riu,
amb capacitat per a 8 persones. I si continuem per aquest camí, en una hora arribem
als llacs de la Vall del Riu.
El paisatge canillenc s’assenta sobre un relleu marcat per l’acció de les glaceres, que
en plena edat quaternària van arribar a assolir els 400 metres de gruix tal com es pot
percebre en el roc del Quer. La vegetació dominant són les pinedes de pi negre i el beç.
A les parts altes de la parròquia hi ha prats alpins, i a les més baixes dels encontorns,
prats de dall. En el camí hi ha els murs de pedra seca típics d’Andorra, amb bàlecs i
ginebrons. Els boscos de pi negre ens acompanyen durant tot l’itinerari.
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8. ESTANYS I REFUGI DE LA VALL DEL RIU
Punt de Sortida:
• Opció B: Des de Canillo agafem la carretera
del Coll d’Ordino i a uns 2,5 Km.
Coordenades GPS:
• Opció B: 42º34.359N - 001º36.056E
Distància: 6 km (en un sol sentit)
Temps: 2 h i 45 min (en un sol sentit)
Desnivell: 720 m
Altitud: màx. 2.545 m - mín. 1.825 m

CARRETERA DEL
COLL D’ORDINO

ITINERARIS DE DIFICULTAT

Mitja

9. ESTANYS I REFUGI DE JUCLAR
Punt de Sortida: Al final de la carretera de la vall d’Incles
Coordenades GPS: 42º36.120N - 001º41.251E
Distància: 4,5 km (en un sol sentit)
Temps: 2 h (en un sol sentit)
Desnivell: 465 m
Altitud màx. 2.300 m - mín. : 1.835 m
COMENÇAMENT:
Si seguim l’estreta carretera de la Vall d’Incles (3 km) i passem el pont de la Baladosa,
al final de la vall hi ha un pàrquing i el punt de sortida.
Després de travessar el riu d’Incles, seguim per la pista forestal. El camí comença amb
un lleuger pendent envoltat de murs de pedra seca, pi negre i abarsets, que floreixen
a principi del mes de juliol. Sense gaire esforç arribem a l’encreuament del Travenc, on
trobarem els rètols que senyalitzen el recorregut.
Aquesta és una de les excursions indispensables, ja que ofereix l’oportunitat de pujar a
l’estany més gran d’Andorra.
L’estany de Juclar es troba al nord-est d’Andorra, a la parròquia de Canillo, envoltat pel
pic del Siscaró i el pic d’Escobes. Aquest estany fa 21,3 hectàrees, per això és el més
gran d’Andorra, i les seves aigües de color blau profund són el motiu perfecte per a una
magnífica jornada de senderisme. Aquest itinerari és apte per a tothom. A l’entorn hi ha
parets per a escaladors experts i també s’hi poden fer excursions amb nens o en família.
Aquest itinerari ens porta també al refugi de Juclar, que el van reformar el 2009 per convertir-lo en un refugi guardat, amb una capacitat per a 45 persones. Les instal·lacions
són molt modernes i amb els darrers avenços pel que fa a la il·luminació, aigua calenta,
deixalles, higiene, etc. Quant a la fauna, hi podem observar el tritó pirinenc, que només
pot viure en aigües molt cristal·lines, o veure-hi sobrevolar algun voltor. Pel que fa a la
flora, hi trobem ranuncles i la dolça regalèssia de muntanya.
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VALL D’INCLES

Punt de Sortida: Al final de la carretera de la vall d’Incles
Coordenades GPS: 42º36.120N - 001º41.251E
Distància: 4,5 km (en un sol sentit)
Temps: 2 h (en un sol sentit)
Desnivell: 465 m
Altitud màx. 2.300 m - mín. : 1.835 m

9. ESTANYS I REFUGI DE JUCLAR

ITINERARIS DE DIFICULTAT

Mitja

10. REFUGI I LLAC DE CABANA SORDA
Punt de Sortida: A la meitat de la carretera d’Incles
(esquerra pujant)
Coordenades GPS: 42º35.700N - 001º40.403E
Distància: 2,8 km (en un sol sentit)
Temps: 1 h i 45 min (en un sol sentit)
Desnivell: 470 m
Altitud: màx. 2.295 m - mín.1.825 m
COMENÇAMENT:
El camí de l’estany de Cabana Sorda es troba a 1,5 km seguint l’estreta carretera de la
Vall d’Incles. Al costat d’un dipòsit d’aigua, hi ha el rètol de fusta d’aquesta agradable
excursió. L’excursió comença per sobre del dipòsit d’aigua. El sender s’enfila vorejant
el rierol de la font dels Comellassos, que el travessarem per primera vegada. Més endavant el sender s’endinsa pel bosc de la Pinosa. Continuem en diagonal en direcció
l’estany de Cabana Sorda que es troba a 2.290 metres d’altitud, en un dels circs glacials
de la vall d’Incles, a la parròquia de Canillo. La bellesa del seu paisatge ens permet
gaudir de grans prats de dall i d’estatges subalpins, i entre la flora més destacada hi
podem trobar, segons l’època de l’any, exemplars de lliri pirinenc, entre d’altres.
Pel que fa a la fauna, cal destacar que en aquesta vall hi habiten més de 100 espècies,
entre les quals destaquen el tritó palmat, la granota roja, el llangardaix pirinenc i la
simpàtica marmota.
Com que el traçat no és gaire exigent, aquest itinerari esdevé una caminada prou freqüentada i de caire familiar. Al costat de l’estany hi ha el refugi que porta el mateix nom
que l’estany, amb una capacitat per a 20 persones. En aquest estany
s’hi practica la pesca d’abril a setembre, i el submarinisme d’alta muntanya gràcies a la seva
fondària (18 metres).
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10. REFUGI I LLAC DE CABANA SORDA
Punt de Sortida: A la meitat de la carretera d’Incles
(esquerra pujant)
Coordenades GPS: 42º35.700N - 001º40.403E
Distància: 2,8 km (en un sol sentit)
Temps: 1 h i 45 min (en un sol sentit)
Desnivell: 470 m
Altitud: màx. 2.295 m - mín.1.825 m

VALL D’INCLES

ITINERARIS DE DIFICULTAT

Mitja

11. REFUGI I LLAC DE SISCARÓ
Punt de Sortida: Al final de la carretera de la vall d’Incles
Coordenades GPS: 42º36.120N - 001º41.251E
Distància: 3,6 km (en un sol sentit)
Temps: 1 h i 45 min (en un sol sentit)
Desnivell: 500 m
Altitud màx. 2.325 m - mín.: 1.835 m
Si seguim l’estreta carretera de la Vall d’Incles (3 km), que es troba entre el Tarter i
Soldeu fins al final de la vall, trobem un pàrquing i el pont de la Baladosa, el travessem
i continuem per la pista forestal que trobarem a la dreta. Tot seguit, a 500 metres a mà
dreta, comença l’itinerari per anar al llac i el refugi de Siscaró. El camí s’inicia amb un
lleuger pendent envoltat de murs de pedra seca, pi negre i abarsets, ben florits a principis del mes de juliol.
Més endavant, el sender puja paral·lelament al riu, on trobem salts d’aigua durant el
recorregut fins que arribem a les basses del Siscaró. Un rètol de fusta ens informa de la
proximitat de la cabana del Siscaró, amb capacitat per a 12 persones.
Vorejant les basses, amb les orquídies i altres flors que hi ha en aquesta zona humida,
reprenem l’ascens fins arribar a l’estany de Baix, conegut com l’estany del Siscaró, amb
una superfície d’una hectàrea, a 2.325 metres d’altitud, a la vall d’Incles, una vall que
s’assenta sobre un relleu marcat per l’acció de les glaceres quaternàries.
Entre els mamífers més freqüents, hi ha l’esquirol, el cabirol i la protagonista de les tarteres que envolten les basses del Siscaró, la marmota. Aquests petits animalons viuen en
grups familiars, i per això en podrem veure més d’una, especialment si surten a menjar.
Els seus xiulets són molt característics.
La peculiaritat de l’estany són les canyes de siscall, que li donen un to diferent al blau
de l’aigua, i motiu pel qual aquest estany es diu el Siscaró.
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Punt de Sortida: Al final de la carretera de la vall d’Incles
Coordenades GPS: 42º36.120N - 001º41.251E
Distància: 3,6 km (en un sol sentit)
Temps: 1 h i 45 min (en un sol sentit)
Desnivell: 500 m
Altitud màx. 2.325 m - mín.: 1.835 m

11. REFUGI I LLAC DE SISCARÓ

ITINERARIS DE DIFICULTAT

Mitja

12. ESTANYS DE QUEROL I SALAMANDRES
Punt de Sortida: A la carretera de la Coma de Ransol
trobem un pont anomenat de Mos, girem a la dreta.
Continuem fins que s’acaba la carretera.
Coordenades GPS: 42º35.045N - 001º39.151E
Distància: 2.920 m (en un sol sentit)
Temps: 2 h (en un sol sentit)
Desnivell: 600 m
Altitud: màx 2.303 m (Querol);
2.342 m (Salamandres). - mín. 1.940 m
COMENÇAMENT:
Anem al poble de Ransol, a 5 km del poble de Canillo.
Un cop a Ransol agafem la carretera de la Coma, continuem la carretera fins a arribar
al pont de Mos i agafem el primer trencall a la dreta. Continuem durant 2 km fins que
s’acabi la carretera i allà mateix ja veurem els panells informatius i les senyalitzacions
per començar el camí.
L’itinerari comença amb una suau pendent que es va accentuant cap al final de la caminada. El primer estany que trobarem és l’estany del Querol i a continuació, després
d’un petit pendent, hi ha les basses de les Salamandres, el nom del qual es deu a
l’abundància d’aquests rèptils en les seves aigües.
Molt sovint, quan ja estem a punt d’arribar als llacs, podem trobar-hi cavalls pasturant, i
també petjades dels porcs senglars.
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RANSOL

COMA DE RANSOL

Punt de Sortida: A la carretera de la Coma de Ransol trobem
un pont anomenat de Mos, girem a la dreta.
Continuem fins que s’acaba la carretera.
Coordenades GPS: 42º35.045N - 001º39.151E
Distància: 2.920 m (en un sol sentit)
Temps: 2 h (en un sol sentit)
Desnivell: 600 m
Altitud: màx 2.303 m (Querol);
2.342 m (Salamandres). - mín. 1.940 m

12. ESTANYS DE QUEROL I SALAMANDRES

ITINERARIS DE DIFICULTAT

Alta

13. PIC DE LA SERRERA
Punt de Sortida: Al final de la carretera de la Coma
de Ransol.
Coordenades GPS: 42º36.724N - 001º38.269E
Distància: 4.7 km (en un sol sentit)
Temps: 3 h i 30 minuts (en un sol sentit)
Desnivell: 995 m
Altitud: màx. 2.905 m - mín.: 1.950 m
COMENÇAMENT:
Seguim la CG-2 en direcció a França. Abans d’arribar a l’aparcament de les pistes del
Tarter, agafem la CS-260 que puja a Ransol. Seguim la carretera a mà dreta que puja
per la coma de Ransol. Al final de la carretera hi trobem una zona de pícnic i els rètols
informatius del recorregut.
El pic de la Serrera, amb 2.912 metres d’altitud, és el cinquè cim, dels sis que hi ha a
Andorra, que sobrepassa la cota de 2.900 metres. És el pic més alt de la parròquia de
Canillo.
Per la seva situació estratègica és un bon lloc per veure els cims andorrans, com el pic
de Comapedrosa i, ja fora de les fronteres andorranes, la Pica d’Estats i el massís de la
Maladeta. El pic de la Serrera és conegut per la magnífica pala sud, i s’hi pot accedir
des de les valls de Ransol i de Sorteny.
Just abans de coronar el cim, passem per la collada dels Meners, una de les zones més
importants d’extracció de mineral de ferro a Andorra, entre els segles XVII i XIX. Les
galeries de les mines, però, no es poden visitar perquè estan mal conservades i són perilloses. El que sí que es pot visitar són les restes de la mina de Llorts, on els treballadors
hi arribaven a final de maig o a principi de juny fins a mitjan agost, i s’encarregaven de
l’extracció, la selecció i el transport del mineral. Al llarg del recorregut s’explica la relació de les mines amb el paisatge cultural: des de com la mà de l’home ha modificat el
paisatge fins a aspectes relacionats amb la flora, la geomorfologia, el mineral o l’aigua.
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COMA DE RANSOL

Punt de Sortida: Al final de la carretera de la Coma
de Ransol.
Coordenades GPS: 42º36.724N - 001º38.269E
Distància: 4.7 km (en un sol sentit)
Temps: 3 h i 30 minuts (en un sol sentit)
Desnivell: 995 m
Altitud: màx. 2.905 m - mín.: 1.950 m

13. PIC DE LA SERRERA

ITINERARIS DE DIFICULTAT

Alta

14. PIC DE CASAMANYA
Punt de Sortida: Des de Canillo agafem la carretera del
Coll d’Ordino i al Km. 8.
Coordenades GPS: 42º33.361N - 001º34.362E
Distància: 3,7 km (en un sol sentit)
Temps: 2 h i 45 min (en un sol sentit)
Desnivell: 750 m
Altitud màx. - mín.: 2.735 m - mín. 1.985 m
COMENÇAMENT:
Des del poble de Canillo, agafem la carretera de Montaup o el coll d’Ordino fins al quilòmetre 8.9.
El punt de sortida d’aquest sender és al punt més alt del coll d’Ordino, punt central de
la geografia andorrana amb una vista de tres-cents seixanta graus. El camí comença
en direcció nord dins del bosc de l’Airola per una pujada pronunciada, i més endavant
desapareix i el camí planeja fins a la collada de les Vaques.
Després de passar la collada de les Vaques, entrem de nou dins del bosc, amb un
pendent suau senyalada amb punt grocs que hem de seguir, i arribarem a una altra
clariana.
A la primera part del camí travessem una gran pineda de pi negre i a prop del corriol hi
podem observar plantes herbàcies com el clavell de pastor. La composició mineralògica de l’entorn és fascinant: hi ha roques calcàries esculpides pel vent, que promouen la
presència de flora calcícola alpina, i immensos flancs.
L’època recomanada per observar-hi la fauna i la flora és a final de la primavera i a
l’estiu, tot i que a l’hivern també s’hi pot ascendir, sempre que es faci amb esquís de
muntanya o raquetes.
Al cim s’hi poden veure voltors i algun trencalòs, els quals usen els vents tèrmics
d’aquesta muntanya per agafar altura. Amb 2.740 metres, aquesta muntanya ofereix
una vista única sobre tot el país.
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CARRETERA DEL
COLL D’ORDINO

Punt de Sortida: Des de Canillo agafem la carretera
del Coll d’Ordino i al Km. 8.
Coordenades GPS: 42º33.361N - 001º34.362E
Distància: 3,7 km (en un sol sentit)
Temps: 2 h i 45 min (en un sol sentit)
Desnivell: 750 m
Altitud màx. - mín.: 2.735 m - mín. 1.985 m

14. PIC DE CASAMANYA

CANILLO

ITINERARIS DE DIFICULTAT

Alta

15. CIRCULAR PARRÒQUIA CANILLO
Punt de Sortida:
• Canillo: Al pont de Santa Creu.
• Soldeu: A la part vella del poble (al costat del pub Fat Albert’s).
Coordenades GPS:
• Canillo: 42º33.922N - 001º35.976E
• Soldeu: 42º33.922N - 001º40.013E
Distància: 33 km
Temps: 8-12 h (circular)
Desnivell: 554 m
Altitud: màx. 2.000 m - mín. 1.446 m
COMENÇAMENT:
Atès que es tracta d’un camí circular, el podem iniciar i acabar des de qualsevol indret
del recorregut.
És accessible per a tothom, però si el volem fer íntegrament, cal estar en bona forma
física, acostumat a caminar, i saber orientar-se per la muntanya i portar mapa o brúixola. Cal tenir en compte que el podem fer en diverses etapes i començar-lo i adaptar-lo
segons les nostres necessitats.
Us aconsellem que l’inicieu als pobles de Canillo o de Soldeu, indrets on hem col·locat
rètols explicatius del circuit. El camí està senyalitzat amb el símbol d’una flor de colors
que correspon a la marca turística de la parròquia.
L’itinerari té dos grans zones: l’obaga i la solana. La zona solana ha estat més utilitzada
per l’home, i l’obaga és una zona de bosc.
Al llarg del recorregut podrem gaudir dels paisatges més bonics i emblemàtics dels
pics i les valls d’aquesta zona de la parròquia. En destaquem la visió dels pics de
Casamanya, de l’Estanyó, de l’alt de Juclar i d’Escobes, així com les valls glacials de
Montaup, del Riu, la coma de Ransol, i d’Incles.
La vegetació característica és el pi roig, les escobes, el ginebró, el bedoll i l’abarset. I
la fauna més particular és el voltor, el gall de bosc, el trencalòs, l’isard, i el cabirol, entre
d’altres. Com que l’itinerari rodeja tota la parròquia de Canillo, hi podem trobar una gran
varietat de fauna i flora.
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MERITXELL

CANILLO

TARTER

Punt de Sortida:
• Canillo: Al pont de Santa Creu.
• Soldeu: A la part vella del poble (al costat del pub Fat Albert’s).
Coordenades GPS:
• Canillo: 42º33.922N - 001º35.976E
• Soldeu: 42º33.922N - 001º40.013E
Distància: 33 km
Temps: 8-12 h (circular)
Desnivell: 554 m
Altitud: màx. 2.000 m - mín. 1.446 m

15. CIRCULAR PARRÒQUIA CANILLO
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