
El Paraigua, 2015 - 2016 
Sortida a Andorra els dies 19 i 20 de setembre de 2015 
  

Port de Cabús - Pic de Bassiets 

Arans - Coll de les Cases 
  

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: 45 € 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 19 de setembre de 2015   

 

Port de Cabús 2036 m - Pic de Bassiets 2760m 

Horaris dissabte: 

7,00 h. Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

  

             Qui surti de Barcelona  

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

11,00 h. Comença la caminada   
    

 

ITINERARI AMB COTXE FINS A L’APARCAMENT  

(Des de Barcelona 240 Km  unes 3,00 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. Passat Les ESCALDES seguir fins trobar el cartell que 

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

MASSANA. Anirem cap a PAL ARINSAL. A l’arribar a la rotonda D'ERTS deixem la 

carretera d'Arinsal i anem a PAL, un cop passat el poble de Pal seguir en direcció a les 

pistes d’esquí, arribarem a una corba molt tancada, si anem rectes anirem a l'estació 

http://www.hotelcoray.com/


d'esquí, nosaltres seguim la corba a la dreta direcció al coll de la Botella i continuarem 

carretera enllà fins al final de l'asfalt, on aparcarem els cotxes. 

Coordenades. 42º 34' 56.1'' N   001º 31' 00.2'' E.  Port de Cabús 2306 m, és el punt de 

sortida. 

Itinerari de l’excursió:  

L‘itinerari és circular. Port de Cabús 2036, Torre de Cabús 2512, Pic de la Bassera 

2693 (fins aquí és pot donar mitja volta i tornar pel mateix camí) La Torre de Cabús 

2772, Pic de Bassiets 2760 i retorn al Port de Cabús 2036 per la capçalera del Barranc 

de Bords. 

Sortim des del mateix aparcament del final de la carretera CG-4 a on s'acaba l'asfalt i 

ens enfilarem directament per la dreta carena situada al costat esquerra, mirant la pista 

que continua la carretera. Ràpidament arribem a la Torre de Cabús on trobarem una 

traça de camí més consistent, que ens durà al Pic de la Bassera, fins aquí és factible 

retrocedir pel mateix camí de pujada per retornar al Port de Cabús. Gaudirem d'un bon 

mirador i albirem la continuació vers la Torre de Cabús,, sense un camí massa definit 

però bastant evident, és tracta d'anar un xic per dessota de la carena per arribar al coll 

que donarà inici a la pujada de La Torre de Cabús 2772m, per després anar carenant 

fins el Pic de Bassiets 2760m., des d’on veurem el Saloria davant nostre, el massís de 

la Maladeta més enllà i  la Pica d'Estats a la nostra dreta i si donem mitja volta, 

gaudirem de la vista dels principals cims andorrans i fins i tot d'alguns de la Cerdanya. 

Retrocedim durant uns 10 minuts fins un petit coll, que ens donarà pas a unes amplies 

pales que amb el revolts pertinents, ens portaran al fons de la vall del barranc del 

Bords on veurem el camí, que després d'una suau pujada i un petit descens, ens dura 

de nou al Port de Cabús. 

 

Desnivell:  616 m   Recorregut: 7,36  Kms.  Temps estimat: 5,30 hores sense comptar 

les aturades    Temps amb aturades: 6,45 hores 

  

TORNADA AMB COTXE CAP A L’HOTEL : 

Fem el camí a l’inrevés fins a arribar a LA MASSANA i seguim pel TUNEL DE LES 

VALIRES en direcció a ENCAMP. Quan arribem a la 3a. rotonda D'ENCAMP  girem a 

l'esquerra, cap el centre de la 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 mà esquerra  l'Hotel 

“Coray” 
  

  



Etapa nº 2–Diumenge, 20 de setembre  de 2015 

Arans  1451 m - Coll de les Cases 1958 m - Arans  - 1451 m 

 

Horaris diumenge:  

8,00 h. Hotel “Coray”, Encamp (Andorra)  Esmorzar  

8,30 h. Desplaçament amb cotxe fins a la Massana, pel mateix camí 

d'ahir, el túnel de les Valires. Un cop arribats a La Massana 

anirem direcció Ordino, per la CG-3 i després d'Ordino i 

Ansalonga, arribem a Arans on girarem a l'esquerra, just pel 

semàfor i seguirem la carretera fins gairebé el seu final. 

Coordenades: 42º 34' 56.1'' N   001º 31' 00.2'' E. 

 

  9,00 h S'inicia la caminada 
     

 

Itinerari de l'excursió:  

 

L'itinerari és lineal, pugem i baixem pel mateix lloc. Comencem al costat d'un cartell 

amb mapa i descripció del GR-11, seguirem fins al coll les seves senyals blanques i 

vermelles. Comença amb un pendent molt pronunciat i curt, després hem de  baixar 

per travessar un torrent, just per sota d'un petit salt. El camí és va enfilant per una 

sostinguda i forta pujada amb dos o tres trams més planers, que ens deixen albirar la 

vall on hem vingut amb cotxe. Anem pujant per un bosc dens i ombrívol, en el que a 

mida que anem guanyant alçada, comencen a sortir alguns avets, fins que a prop del 

coll, ja van tenint unes mides i un aspecte majestuós. Arribats al Coll de Les Cases, el 

paisatge s'obre: al davant nostre trobarem a primer terme l'estació d'esquí d'Arinsal, 

amb el Comapedrosa un xic més enllà, i a la nostra esquena tindrem, entre d'altres 

cims, el Casamaya i el Sarrera. No més ens quedarà que descansar una mica, admirar 

el panorama i començar el retorn cap els cotxes pel mateix camí.      

 

Desnivell: 507 m. Recorregut: 4,91 km Temps estimat:  3,45 hores sense aturades 

 

Responsables: Mercè Piqueras, Angel Vila i Agustí Boada amb la ajuda i col·laboració       

                    de Liria Benito 

 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !! 

Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel, contacteu 

amb na Mercè Piqueras. Preferiblement per correu electrònic: mpiquer4@xtec.cat 

 

Feu-ho abans del dilluns 14 de setembre a les 22h. 

Si no us va bé posar un e-mail, podeu telefonar al 609 26 03 38 

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.  

 


