
El Paraigua, 2008-2009 
Andorra 
Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadores 

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 35 € 
Hostalatge:  Hotel “Coray” (3 estrelles)  Tel. (00376) 831 513 
 Carrer dels Cavallers, 38  ENCAMP (Andorra) 
 dades de l’Hotel Coray : http://www.atrapalo.com/ski/38/294/2129 

Preu: 40 € pensió completa en habitació doble, 21 € 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 20 de Setembre de 2008 Pic de Font Blanca 

Horaris dissabte: 

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

 
Qui surti de Barcelona  

10:30 h. Aparcament de la Pleta de Castellar, 
punt de sortida a peu 

Havent esmorzat 

11h. Comença la caminada  
    

ITINERARI AMB COTXE FINS A L’APARCAMENT PLETA DE CASTELLAR 
(des de Barcelona 240 Kms.; unes 3 hores) 

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’entra a Andorrra. 
Un cop arribem a SANTA COLOMA, seguim recte cap ANDORRA LA VELLA, fins a trobar el 
trencall que va a LA MASSANA 
Seguir cap ORDINO, LLORTS, EL SERRAT 
Seguir cap a l’esquerra en direcció a les pistes d’esquí ORDINO-ARCALIS. 
Just abans de passar el túnel hi ha un trencall amb una tanca a mà dreta. (Punt GPS  N42º 37,934 
E1º 30,669 DATUM Europeu 1950). A 100 metres hi ha l’aparcament de la Pleta de Castellar. 

Itinerari de l’excursió:  

Tot l’itinerari és una pujada bastant sostinguda. El CEC la qualificaria amb tres estrelles, “cert 
nivell de dificultat”. Per donar diverses opcions podem desglossar l’itinerari en tres trams. 
Primer tram: S'inicia a l’aparcament de la Pleta de Castellar (1.870 m). Un sender ben marcat va 

seguint el “Riu del Comis vell” fent zig zag primer dins del bosc i després dins d’una zona 
de pastura, on hi trobem trossos amb aiguamolls. Es segueix pujant pel mig dels herbeis i pel 
camí fins el COLL DE LA PORTELLA DE RIALB (2.509m). Bona vista sobre la Vall de 
Rialb. En direcció sud tenim vistes del Pic de Besalí, en direcció nord del Pic de Font 
Blanca. 

Segon tram: Es surt de la Portella de Rialb en direcció al PIC DE FONT BLANCA travessant 
una zona de roques que durant la pujada anirem combinant amb herbeis i camí de terra. 



Quan s’arriba a l’alçada de 2.700 m. (WP 208) és un punt des d’on es pot fer la tornada per 
la VALL DEL CASTELLAR 

Tercer Tram: Es segueix amb un tipus de pujada semblant encara que el tros final es més 
pronunciat. La vista guanya cada cop més en perspectiva. Finalment s’arriba al PIC DE 
FONT BLANCA (2.904 m), on hi ha una vista espectacular; es pot veure entre d’altres: la 
Pica d’ Estats, l’Ariege, el Thoumasset, una colla de bells estanys, la Vall d’ Ordino i si el 
dia es clar, la Maladeta. 

La tornada: Es baixarà fins el punt on ha acabat el segon tram (WP 208) a 2.700 m. Es segueix en 
direcció sud-oest per una baixada suau d’herbeis, fins arribar a l’entrada de la Coma del Mig. Per 
un camí molt obligat en zig zag baixa bruscament fins anar a parar als aiguamolls del camí per on 
hem pujat. A partir d’aqui es desfà el camí fet fins arribar a l’aparcament. 

Desnivell: 1.034 m Recorregut: 7 Kms. Temps estimat: 5,30 hores sense comptar les aturades 

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 CANILLO 
passant pel Coll d’Ordino. Seguim en direcció a ENCAMP. Quan arribem a la 2a. rotonda 
d'ENCAMP (passat el Funicamp) girem a la dreta, cap el centre vila. Seguidament corba a 
l'esquerra i veurem la parada núm. 209 de l'autobús. 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 mà 
esquerra  l'Hotel “Coray” 

 
Etapa nº 2–Diumenge, 21 de Setembre  de 2008 

Vall d'Incles – Estanys de Juclar 

Horaris diumenge:  

8 h. Hotel “Coray”, Encamp (Andorra) Esmorzar 
8:30 h. Desplaçament amb cotxe (tot asfaltat) fins a la Vall d'Incles 

9 h. Vall d’Incles  S’inicia la caminada 
     

Desplaçament amb cotxe: Es surt en direcció cap a CANILLO. Un cop passat  El TARTER, i 
abans de SOLDEU, a l’esquerra hi ha una benzinera ESSO. Tot seguit ve un revolt molt 
pronunciat, on hi ha el PONT D’INCLES on hem de girar cap a l’esquerra per entrar a la VALL 
D’INCLES (GPS WP UTM 31 T 0390429  4715690). S’ha d’anar fins al final de la carretera 
asfaltada. Al passar el PONT DE BALADOSA, hi ha un aparcament municipal on deixarem els 
cotxes. 
Itinerari de l'excursió: Segons la classificació del CEC és de dues estrelles, o sia, fàcil. És una 
excursió que recomanem vivament per la seva bellesa i per ser apta per a tots els públics. 
Es surt des de l‘aparcament a 1.863 m. El camí a seguir està molt fressat, ben marcat i no té 
pèrdua. Després d’un tros inicial, va fent zig zag amb una pujada bastant sostinguda, encara que 
hi ha trossos més planers. Al començament es va per dins del bosc seguint el riu Juclar, el qual 
creurem cap a l’esquerra en un pont de fusta. El camí i la caiguda del aigua en petites cascades 
resulta atractiu. S’entra després en una zona d’herbei. Més amunt veurem les runes de l’antic 
refugi, i un modern sistema metereològic. Poc després arribarem al primer embassament. Molt a 
prop hi ha el refugi nou de trinca a 2.308 m, amb uns tecnificats sanitaris ecològics. La vista del 
llac, la vall i les muntanyes de l’entorn és esplèndida. Altament recomanable. 



Qui vulgui caminar una mica més pot anar fins al vell pluviòmetre (2.322 m) tot passant per 
l’istme que separa els dos llacs. Hi ha un petit pas molt senzill amb una corda. Val la pena. 
Entre anar i tornar són uns 45 minuts. 
La tornada es fa per el mateix camí de la pujada. 
Desnivell: 459 m. Recorregut: 5,5 Km. Temps estimat: 3h. 30m, sense comptar aturades 

Responsables: Agustí Boada, Narcís Fradera  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 16 de Setembre 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.  
 


