
El Paraigua, 2014 - 2015 

Sortida a Andorra 20 i 21 de setembre de 2014 

Vall d’Incles  Pic de Fontargent - Roc de la Cauba 

   

Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadores 

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats:  28€ 

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: 43 € pensió completa en habitació doble. 34  € mitja 

pensió; Suplement de 5 € 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 detembre de 2014   
Vall d’Incles   1843 m   Port d’Incles 2263 m.   Pic de Fontargent 2619   

Horaris dissabte: 

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

  

             Qui surti de Barcelona  

10,45 h.  Punt de trobada Havent esmorzat 

11,00h. Comença la caminada   
    

ITINERARI AMB COTXE FINS Al PUNT DE TROBADA  

(Des de Barcelona 230 Km. 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’arriba a ANDORRA. Un cop a SANTA COLOMA,  seguim recta 

cap ANDORRA LA VELLA, Les ESCALDES, ENCAMP, CANILLO. Un cop passat 

El TARTER, ve un revolt molt fort on hi l’entrada a la VAL D’INCLES. Seguir fins el 

pont  de  Bonavida  (31T x=391583 y=4717388) que queda una mica abans de 

l’aparcament que hi ha al final de la carretera asfaltada. 

Itinerari de l’excursió:  L‘itinerari de pujada i baixada es el mateix. 

OPCIO 1 Vall d’Incles   1843 m   Port d’Incles 2263 m  Estanys de Fontargent 

Es una ascensió continuada i relativament suau per un camí ben fressat pel mig del 

bosc fins arribar a una esplanada a partir de la qual es puja de forma més pronunciada 

pel costat del riu de Manegor fins arribar al coll (Port d’Incles) i a l’estany de 

Fontargent que ofereix una vista esplèndida. Desnivell:  420 m Temps estimat: pujada 

1,45 hores i 1,30 baixar (sense comptar les aturades)  

http://www.hotelcoray.com/


 

OPCIO 2 Port d’Incles 2263 m  Pic de Fontargent 2619   

Un cop arribats al Port d’Ingles es segueix per una forta pujada pel mig d’herbeis i 

alguns trossos de camins de terra i pedra fins arribar al cim on es frueix d’una amplia 

vista sobre les muntanyes i llacs del migdia francès. Un paisatge alpí en tota regla.  

Desnivell:  356 m  Temps estimat: pujada  1,15 hores i 1 hora baixar  (sense aturades) 

Recorregut de l’opció 1 + 2 :  Temps estimat: 5,30 hores sense comptar les aturades.   

TORNADA AMB COTXE CAP A L’HOTEL :Tornem per la carretera que hem vingut 

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, 21 de setembre  de 2014 

 
                         Erts 1315 - Coll del Jou - Roc de la Cauba  1815 m 

Horari diumenge: 

8h.  Hotel Coray. Esmorzar 

8,45  Sortida de l’Hotel 

9,15 Inici excursió 

Itinerari de l'excursió:  

Sortir de l’Hotel trencant a la dreta per agafar la carretera que va cap a ANDORRA 

LA VELLA  Abans de LES ESCALDES anar cap a LA MASANA pel TUNEL DE 

LES VALIRES fins arribar a LA MASSANA després seguir la CG4 en direcció 

ARINSAL. Poc abans d’arribant a ERTS, uns cent metres després del Km. 2, aparcar 

davant un bloc de cases a la dreta. Es el punt d’inici de la caminada. 

Hi ha un petit cartell que diu  CAMI DEL JOU. Coll de Jou 1,21 Km 1 h 30 minuts 

     Roc de la Cauba 1,9 Km  1 h 36 minuts. Es a dir que quan s’arriba al coll, 

pràcticament ja s’està al Roc de la Cauba. 

S’inicia amb una pujada pel mig d’un bosc, un cop salvat el primer desnivell la pujada 

pel mig d’un bosc preciós és mes suau. Seguint pujant pel camí ben fressat i ben 

marcat ens trobem al coll; amb pocs minuts més s’arriba el Roc de la Cauba. 

Magnifiques vistes. Desnivell: 500 m. Temps estimat:3 hores sense aturades. 3,30 amb 

aturades 

Responsables: Agustí Boada, i Francesc Raventós 

NOTA DE PROMOCIO: 

Per celebrar els 75 anys de Francesc Raventós i que és el darrer any com a  

co-organitzador de la sortida d’Andorra, tots els assistents després de sopar 

quedaran convidats a unes “copes” a l’Hotel Coray. 

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 17 de setembre a les 22h. 

Si no us va bé posar un e-mail, podeu telefonar al 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

