SENDERISME A ANDORRA

33 PIC DE L’ESTANYÓ

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

parar a dinar o sopar al refugi guardat de la Vall
de Sorteny on podràs tastar alguns del plats
típics d’Andorra.

el Gerd (Rubus idaeus) s’utilitza
tant el fruit com la planta. El fruit
és ple de vitamina C i la planta és
un hipoglucemiant indicat per a la
diabetis, i un ingredient del famós
licor andorrà, la ratafia.

Ordino:
el seu significat es decantaria per ordo,
amb la corresponent declinació o desinència ordinem, ordine, que es referiria
a ordre o be també podria ser orde, que
es refereix a les associacions religioses
(ex. ordre dels franciscans)

Boloria

Àrnica
(Arnica montana)

L’Itinerari que es presenta és la culminació
al majestuós Pic de l’Estanyó (2.915 m).
Aquesta ruta exigent de 1.135 m de desnivell
ens donarà la possibilitat de descobrir el parc
natural de la Vall de Sorteny i arribar a un dels
7 pics d’Andorra que sobrepassen el 2.900 m
i que gràcies a la seva situació privilegiada el
converteix en un mirador excepcional dels pics
més alts dels Pirineus.
La situació d’aquest itinerari es desenvolupa
per prats subalpins, cursos d’aigua i bosquines
de pi negre (Pinus Uncinata). Tot plegat ens
oferirà un marc ideal per observar fauna i
flora d’alta muntanya. A l’inici hi trobarem
trèmols (Populus tremula) i bedolls (Betula
pendula) on podrem sentir i veure algun pinsà
borroner (Pyrrhula pyrrhula) i el picot garser
gros (Dendrocopos major). Les papallones

Llac de l’Estanyó

Isard

Pic de l’Estanyó

també faran acte de presència i destaquem
la Donzella rogenca (Boloria euphrosyne), una
espècie molt semblant a la Donzella bruna que
es distingeix pel disseny del revers de les ales.
Els primers adults emergeixen a principis de
maig, però és entre la segona meitat de juny i la
primera de juliol quan vola el gros de població.
Cal destacar que al Parc Natural de la Vall de
Sorteny hi trobarem plantes d’ús medicinal
com poden ser l’herba currera (Achillea
millefolium) que se sol utilitzar per a constipats
broncopulmonars, per a les indigestions o per als
problemes de circulació; la cornera (Amelanchier
ovalis) indicada per a la hipertensió o com a
depuratiu sanguini o la àrnica (Arnica Montana)
gran coneguda com a antiàlgic o antiinflamatori,
entre moltes altres. Si caminem amb cura i ens hi
fixem bé, podrem veure colles d’isards.

33. Pic de l’Estanyó
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Per arribar al punt de sortida des d’Andorra
la Vella, agafarem la carretera CG-3 direcció
Ordino-Arcalís, fins el kilòmetre 18. A pocs
metres agafarem la carretera CS-370 fins al
pàrquing de Canya de la Rabassa, on trobarem la caseta d’informació del Parc Natural
de la Vall de Sorteny..

1

DISTÀNCIA
DESNIVELL

TEMPS

COORDENADES

DESCRIPCIÓ

2.400 m 1h 20’
(+200 m)

N42 36.981
E1 34.046

El camí s’enfila dins del bosc marcat per una
pendent constant, fins a abandonar definitivament el bosc.

3.250 m 1h 40’
(+80 m)

N42 36.708
E1 34.445

El camí molt més suau avançarà per la pleta
del Llomar fins a arribar a un mur de pedra.
Tot seguit creuarem el riu de l’Estanyó.

3.700 m 2h
(+90 m)

N42 36.381
E1 29.404

A continuació, guanyarem alçada progressivament fins a arribar a l’estany.

4.450 m 2h 30’
(+130 m)

N42 36.415
E1 29.171

Deixarem al darrera l’estany en direcció
nord-est. Després de superar una petita
tartera, el camí s’endureix en direcció nord
fins a arribar a la serra de Roc del Rellotge.

5.860 m 3h 45’
(+445 m)

N42 36.521
E1 35.553

Seguirem per la carena en tot moment fins
a arribar a un clot i el creuarem fins a agafar
novament la cresta. Poc després arribarem al
pic de l’Estanyó.
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N42 37.365
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Agafarem la pista forestal del Parc Natural
de la Vall de Sorteny, pujarem 200 m i a mà
dreta trobarem el camí de la Marta, seguirem el camí que puja dins del bosc fins a
arribar al jardí botànic.
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N42 37.309
E1 33.583

Seguirem la pista forestal fins a trobar la
tanca metàl·lica; a pocs metres hi ha el camí
del pic i l’estany de l’Estanyó.

N42 37.239
E1 33.966

Creuarem el riu de Sorteny, a continuació passarem pel Planell dels Beços fins
a entrar al bosc. Tot seguit arribarem a la
pleta del Duedra.
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