El Paraigua, 2012-2013. Sortida a Andorra
Cap de setmana 22 i 23 de setembre de 2012
Pic Oest de Salt (2.719 m.)-Tomb de les Neres (2.029 m.)
Desplaçament amb cotxes particulars.
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 29 €
Hostalatge: Hotel Coray (3 estrelles) Tel. (00376) 831 513
Carrer dels Cavallers, 38 ENCAMP (Andorra). http://www.hotelcoray.com
Preu: 40 € pensió completa en habitació doble, 44 € pensió completa en
habitació individual. Mitja pensió, 32 €. Tots els àpats són “bufet lliure”.
Nota: Els que arribin el divendres han de liquidar directament al hotel la
despesa feta fins els dissabte al migdia.
Portar: dinar de motxilla pel dissabte, cantimplora, crema pel sol, gorra, bastons
i equipament per si plou i pel fred ja que farem alta muntanya. També tot allò
que us sembli imprescindible per fer nit.

Etapa – Dissabte 22 de setembre de 2012
PIC OEST DEL PIC SALT (2.719) en el “PARC NATURAL DE LA VALL DE
SORTENY”.
Horaris dissabte:
7:00
Palau Pedralbes Metro “Palau” (Línia 3) Qui surti de Barcelona.
10:45
Trobada a l’ aparcament ja esmorzats.
11:00
Comença la caminada.
TRAJECTE FINS EL PUNT D’INICI. (de Barcelona 225 km; unes 3:15h).
Des de Barcelona, autovia de Lleida fins a JORBA (sortida 545) on girem a la
dreta (C1412a ), direcció Ponts-Andorra. A PONTS, girem a la dreta (C14),
direcció La Seu d'Urgell-Andorra. Atravesar Andorra la Vella i Les Escaldes per
l'exterior i al tornar a la carretera (rotonda de Les Escaldes) agafar el carril de la
dreta Direcció a La Massana (escalectric d'accés al nou tunel) / LA MASSANA
seguir cap Ordino. Passat el poble de EL SERRAT desprès del Km 18 a 400
metres girar a la dreta en direcció a “PARC NATURAL DE LA VALL DE
SORTENY”, i aparcar al final de la carretera on hi ha un punt d’informació
d’Andorra. (1.834 m)

ITINERARI DE L’EXCURSIÓ:
El recorregut complert és d’uns 10 Km., el desnivell acumulat 978 metres i
la durada unes 5 hores sense comptar aturades, però s’ ha organitzat de
manera molt flexible per que vagi be a tothom.
ALTERNATIVA A: Molt fàcil i curta. ( De 1.834 m a 1.969 m). S’inicia el camí en
l’aparcament seguint per la dreta del riu Sorteny, al cap de mitja hora s’arriba al
refugi de Sorteny (1969 m). Pel camí hi ha un petit jardí botànic.
ALTERNATIVA B: (Normal. Fins als 2.500 m)) A partir del refugi seguim un
sender a la nostra esquerra que es va enlairant fins entrar en la zona de bosc
fins arribar a un pont de fusta, el Pas de la Serrera, a sobre del Riu de
Cebollera. Travessant el pont per la dreta s’aniria al Pic de la Serrera, però
nosaltres no el travessarem i seguirem enlairant-nos per l’esquerra, fins a sortir
del bosc. El darrer tros fins arribar al llac dels “caps grossos” és un paisatge
bonic que puja bastant; per no fer-ho tan feixuc, farem una mica de marrada
cap el est. Ens trobem al mig d’un paisatge alpí amb una vista esplèndida.
ALTERNATIVA C: (Alta Muntanya. Fins al cim. 2.719 m) Es passa pel costat
d’un segon llac i es va a buscar el collet, la Portella del Forn, a partir del qual
un camí empinat mig herbós i pedregós en zig-zag a esquerra de les tarteres
de la Cebollera va avançant cap el cim. El tros final es rocós però de bon fer.
La baixada es fa pel mateix camí fins al primer llac que es troba, a partir del
qual es baixa per un camí més directa fins a retrobar novament el camí de
pujada.
TORNADA AMB COTXE CAP A L’HOTEL. Carretera asfaltada. Es va fins
ANDORRA LA VELLA, i a LES ESCALDES s’ agafa la CG.2, carretera per l’
interior d’ ENCAMP fina a l'Hotel Coray.

Etapa Diumenge, 23 de setembre 2012
TOMB DE LES NERES. Desnivell 198 m.
Altura mínima 1.831 m. Altura màxima 2.029 m
El recorregut que és circular té 7 Km.
Temps estimat: 3:00 hores sense comptar aturades

Horaris diumenge:
8:00
Hotel Coray, Encamp (Andorra) Esmorzar
8:30
Desplaçament amb cotxe (tot asfaltat)
9:00
S’inicia caminada

TRAJECTE DES DE L’ HOTEL AL PUNT DE SORTIDA.
Es surt en direcció cap a CANILLO. Agafar la carretera CS-240 que uneix
Canillo i Ordino. Ens aturarem i aparcarem al Coll d’ Ordino.
ITINERARI DE L’EXCURSIÓ:
Es un magnífic passeig dins d’un bosc ben espès amb poc desnivell.
Recomanable per tos els públics.
ITINERARI DE L'EXCURSIÓ:
S’inicia el circuit en el Coll d’ Ordino ( 1983 m) que es troba al coll de la
carretera (CS-240) que va de Ordino a Canillo. L’inicií del camí el farem des del
coll en direcció est, entrant de seguida al bosc de la Tosa; el camí és planer.
Després s’entra al bosc de la Plana Blanca. S’observen magnífiques vistes
panoràmiques. A sota a 400 m de desnivell es veu Encamp, i al altra costat de
la vall, els llacs d’Engolaters.
S’entra en el municipi de La Massana, on el bosc, compost bàsicament de
bedolls i pi roig, és ombrívol i humit dons està orientat cara nord. En aquest
tram, conegut com la Costa de les Neres es perd una mica d’alçada. A poc més
de mig camí s’arriba a la Font del Mallol (sortia molt poca aigua). S’inicia
després una lleugera davallada. Més endavant cal travessar la carretera CS240, per entrar en un altra tram de bosc, és el bosc del Coll de l’Ordino, amb
tendència a perdre alçada. S’arriba a l’encreuament del GR-11, seguint-lo tot
pujant va directe al Coll d’Ordino.
Responsables: Agustí Boada i Francesc Raventós
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !!
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel,
contacteu amb en Francesc Raventós. Preferiblement per correu electrònic:
raventosf@gmail.com
Feu-ho abans del dimarts 13 de setembre a les 22 h.
Si no us va bé posar un e-mail, podeu telefonar al telèfon 93 212 87 37
Deixeu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu, si
voleu habitació doble o individual, si disposeu de cotxe o l’ oferiu i
l’alternativa preferida per l’ excursió del dissabte.
Nota: És possible pujar el divendres, sempre que hi hagi algun cotxe
disponible.

