
El Paraigua, 2013 - 2014 
 

Sortida a Andorra els dies 19 i 20 d’octubre de 2013 
  

Pic de Tristaina 

Encamp – Estany Engolasters – Camí Pardines 
  

Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadores 

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats:  29 € 

Hostalatge:  Hotel “Coray”, (3 estrelles)  Tel. (00376) 831 513 

 Carrer dels Caballers, 38   AD200 ENCAMP (Andorra) 

 dades de l’Hotel Coray : http://www.hotelcoray.com  

                                         e-mail:hotelcoray@andorra.ad  

 Preu: 42 € pensió completa en habitació doble. 34  € mitja pensió; 

suplement de 4 € en habitació individual.  

Tots els àpats són “bufet lliure”. 

 

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 nº 1– Dissabte 19 d’octubre de 2013   

 

Pic de Tristaina ( 2240- 2878 m) 

Horaris dissabte: 

7 h. Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

  

             Qui surti de Barcelona  

10:45 h. Aparcament. Punt de sortida a peu Havent esmorzat 

11, 15h. Comença la caminada   
    

 

ITINERARI AMB COTXE FINS A L’APARCAMENT  

(Des de Barcelona 260 Kms.; unes 3,15hores) 

 

Des de Barcelona, autovia de Lleida fins a JORBA (sortida 545). Girem a la dreta 

(C1412a ), direcció Ponts-Andorra. A Ponts, girem a la dreta  (C14), direcció La Seu d' 

Urgell-Andorra. S’arriba a ANDORRA. Un cop a SANTA COLOMA,  seguim recta 

cap ANDORRA LA VELLA. Passat Les ESCALDES seguir fins trobar el cartell que 

diu ORDINO - LA MASANA pel TUNEL DE LES VALIRES fins arribar a LA 

MASSANA. Anar cap ORDINO, LLORTS, EL SERRAT, seguir cap a l’esquerra en 

direcció a les pistes d’esquí ORDINO-ARCALIS. Un cop s’arriba a l’estació de les  

pistes d’ARCALIS seguir la carretera fins al final de l’asfaltat, LA COMA DEL 

http://www.hotelcoray.com/


FORAT, aparcar a la zona del darrera de l’edifici de l’estació d’esquí. 2.240 m (Punt 

GPS  WP 31T X=375583 Y=4721232 DATUM Europeu 1950). Es el punt de sortida. 

 

Itinerari de l’excursió:  

L‘itinerari de pujada i baixada es el mateix, de manera que tothom pot decidir fins on 

vol arribar.  

Es surt del darrera de l’edifici de l’estació d’esquí: LA COMA DEL FORAT, a 2.240 

m. on comença un camí que va pujant suaument fins arribar a un collet d’on es baixa 

per  travessar el RIU TRISTAINA.  Després per un camí d’ascensió moderada que 

passa al costat de L’ESTANY  DEL MIG es puja cap a L’ESTANY DE MÉS 

AMUNT. Es va ascendint per un GR en direcció al PORT DE L’ARBELLA fins 

arribar al peu de  la COLLADA DE LES PLANES  ( 2429 m), on hi ha una magnífica 

vista sobre els  estanys. Bon lloc per fer una aturada i quedar-se aquí el que ho desitgi. 

Es segueix ascendint en direcció al peu del imposant PIC DE TRISTAINA, tenint a 

sota l’esplèndid  “Estany de Mes Amunt”. Per arribar al pic, cal ascendir fortament cap 

al seu peu, per després vorejar-lo per sota cap l’oest, pujant una forta pendent entre 

herbeis i roca fins arribar al cim. La pujada es dreta però no difícil.  El PIC DE 

TRISTAINA a 2.878 metres, ofereix un magnífic panorama sobre la Pica d Estats, la 

Pica Roja, i el Pic de la Font Blanca i en el cantó francès el Pic de l’ Estany Forcat, i 

de Malcaràs. També es contemplen tot el conjunt de l’estació d’esquí. 

 

Desnivell:  638 m Recorregut: 7,2  Kms. Temps estimat: 5 hores sense comptar les 

aturades 

            Temps amb aturades: 6,30 hores 

  

TORNADA AMB COTXE CAP A L’HOTEL : 

Fem el camí a l’inrevés fins a arribar a ORDINO on agafem la carretera que va cap a 

LA MASSANA i el TUNEL DE LAS VARILES en direcció a ENCAMP. Quan 

arribem a la 2a. rotonda d'ENCAMP girem a la dreta, cap el centre vila. Seguidament 

corba a l'esquerra i veurem la parada de l'autobús núm. 209. Un xic més enllà girem a 

l'esquerra, pel carrer just dessota de la parada 209 i abans d’arribar a la parada 210. Tot 

seguit veurem a ma esquerra  l'Hotel “Coray” 

 
 

Etapa nº 2–Diumenge, 20 d’octubre  de 2013 

Encamp (1289m)- Estany d’Engolasters – Camí de Pardines (1630)-  Encamp 

 

Horaris diumenge:  

8 h. Hotel “Coray”, Encamp (Andorra) Esmorzar 

8:45 h. Sortida a peu des de l’hotel Coray  on s’inicia la caminada 

  
     

 



Itinerari de l'excursió:  

 

Sortim a peu de l’hotel Coray (1.289 m). Anem deu minuts per la vorera de la carretera 

fins començar a enfilar el CAMI DEL RIU BLANC. Comença amb una ascensió 

pronunciada en ziga zaga pel mig d’un magnífic bosc. Passarem pel davant de la 

BORDA DEL CRESPER seguint un agradable camí . Després d’haver pujat poc més 

de 300 metres arribarem al LLAC D’ENGOLATERS (1.620 m), és un envasament al 

que donarem la volta. Seguirem els 3 Km. del CAMI DE PARDINES, un esplèndid 

camí  ampla, totalment pla, amb diverses fonts d’aigua potable i que passa per un jardí 

botànic interessant però una mica abandonat; també trobarem una capelleta amb la 

Verge de l’Ecologia i bones vistes. Quan s’acaba el CAMI DE PARDINES baixarem  

pel bonic CAMI DE LA PLANA amb forta pendent fins arribar a les primeres cases on 

continuarem cap a l’hotel a ENCAMP. 

 

Desnivell: 331 m. Recorregut: 10,3 Km. Temps estimat:  3,30 hores sense aturades 

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 15 d’octubre a les 22h. 

Si no us va bé posar un e-mail, podeu telefonar al telèfon 93 212 87 37 

Deixeu el missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu. 

Es possible pujar el divendres, sempre que hi hagi algun cotxe disponible.  

 

mailto:raventosf@gmail.com

