
El Paraigua, 2011-2012. Sortida a Andorra 

 
Cap de setmana  17 i 18 de setembre de 2011 

 
Alt de la Capa (2.572 m) – Estanys del Siscaró   (2.332 m.) 
 

Desplaçament amb cotxes particulars.  

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 32€ p/p 

 

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, 33 €. 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 17 de setembre de 2011 
 

COLL DE LA BOTELLA (2069)- PORT NEGRA (2454) - ALT DE LA CAPA 

(2572) - PORT DE CABUS (2306) – BORDES DE SATURIA (1750) – COLL DE 

LA BOTELLA (2069) 

 

Horaris dissabte: 

7 h.   Palau Pedralbes Metro “Palau” (Línia 3) Qui surti de Barcelona. 

¾ de 11.  Trobada a l’ aparcament 

11 h.   Comença la caminada. 

 

TRAJECTE FINS EL PUNT D’INICI. (de Barcelona 240 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. Al inici d’ ANDORRA LA VELLA, seguir cartell Ordino-La Massana 

a la rotonda girar a l’esquerra, seguir cap a LA MASSANA (C.G.3), seguir el cartell 

Arinsal-Pal (CG4). Al poble de ERTS girar a l’esquerra i seguir en direcció a l’ estació 

d’ esqui de Pal. Passats uns 300 m. Després del KM 13, hi ha una esplanada amb una 

escultura “Tempesta en una tassa de te” de Dennis Oppenheim.  Waypoint:  

(31T 373199E – 4712402N) 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERARI DE L’EXCURSIÓ: 

 

El recorregut complert és d’ uns 14 Km., el desnivell acumulat 900 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:  Del Coll de la Botella al Port Negre i/o Pic Alt de la Capa. 

S'inicia al Coll de la Botella (2069 m.). Es segueix un camí al mig de l’ arbrat que aviat 

es transforma en prat alpí. Es una pujada sostinguda que fa que s’ avanci ràpidament en 

direcció Nord Oest cap el Port Negre (2454 m.).  (Desnivell 385 m) on es farà una 

aturada de mitja hora. Del Port Negre, optativament,  es podrà pujar al Pic Alt de la 

Capa (2572 m.) (desnivell 118 m.), tornant al Port Negre. Els que ja en tinguin prou, 

poden retornar pel mateix camí que han pujat. 

 

ALTERNATIVA B:  Del Port Negre al Coll de Cabús. 

Es continuarà carenejant i fent petites sifonades el  Roc Rodó (2514), i al Cap de l’ 

Ovella (2541), des d’ on amb una llarga baixada al mig de prat alpí s’ arribarà a la 

bonica esplanada del Port de Cabús (2306 m.). Seria el lloc ideal per dinar, encara que 

pot ser serà una mica tard. Des de la carena del Port Negre fins el Port de Cabús tenim 

unes privilegiades vistes dels cims andorrans  i dels del Pirineu Lleidatà. 

Els que ja en tinguin prou podran tornar per carretera asfaltada que fa baixada fins el 

Coll de la Botella  (5 Km).  S’ organitzarà un servei de tornada en cotxe pels que no 

vulguin caminar. 

 

ALTERNATIVA C: Del Port de Cabús (2306) a les Bordes de Setúria (1750) i al Coll 

de la Botella (2069). 

Es baixa travessant prats on hi pasturen vaques i cavalls, fins a prop de les Bordes de 

Setúria on es troba una bona pista que servirà com a camí de tornada. Es una bona 

sifonada per completar l’ excursió del dia.  

 

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 nº 2–Diumenge, 18 de setembre 2011 
 

VALL D’ INCLES  (1813 m.) – ESTANY DE BAIX DEL SISCARÓ (2332 m.) 

 

Horaris diumenge: 

8,-   Hotel Coray, Encamp (Andorra) Esmorzar 

2/4 de 9  Desplaçament amb cotxe (tot asfaltat) 

9,-   S’inicia caminada 

 

 

TRAJECTE DES DE L’ HOTEL AL PUNT DE SORTIDA. 

Es surt en direcció cap a CANILLO. Un cop passat SOLDEU i abans d’ arribar a EL 

TARTER, En un revolt molt pronunciat, cap a l’ esquerra s’inicia la VALL D’ INCLES,  

continuar fins al final de la carretera. Aparcar. Waypoint: (31T 392348E – 4717633N) 

 



Pujada fins a l’ estany: 8 km 

Desnivell: 519 m.; 337 m. Pels que es quedin en el Refugi de Siscarò (2150 m.)  

Temps estimat: 4,- hores sense comptar aturades 

 

ITINERARI DE L'EXCURSIÓ:  

 

S’inicia el camí seguint el riu, per cap de poc agafar la bifurcació cap a Siscaró. El camí 

està molt fressat. Fa zig zag, pel mig de l’ arbrat, al costat del Riu Siscaró. Es una 

pujada agradable. Quan s’ arriba a una esplanada, a pocs metres a l’esquerra hi ha el 

Refugi, al que poden anar els que s’ hi vulguin quedar; els demés continuarem ja al mig 

de prats alpins fins arribar a l’ Estany de Baix del Siscaró (2332 m.). Tot el trajecte és 

bonic i les vistes de la vall son esplèndides. Es poden veure els pics de la Cabaneta, de 

Siscaró, d’ Escobes... 

 

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. 


