SENDERISME A ANDORRA

32 PIC BLANC

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

apropar-te a l’estació de Grau Roig on
es fan moltes activitats a l’aire lliure.

l’edifici que queda a la part
inferior del pic era Sud Ràdio,
testimonis del llegat andorrà
per la qüestió del control radiofònic que va marcar Andorra
durant gran part del segle XX.

Envalira: documentat al s. X com a
Valerie. Es tracta d’un nom compost
del prefix toponímic en- (ef. Encamp)
i d’un derivat llatí Valeria, que probablement correspon al nom d’una
família d’època romana que tenia
grans possessions als Pirineus.

Sud Ràdio

Coll Blanc

Aquesta senzilla excursió ens portarà al Pic
Blanc d’Envalira. Un pic que queda envoltat
del Pic d’Envalira i del Pic Negre d’Envalira.
Aquest pic ens ofereix un mirador espectacular on podrem observar el Pirineu d’Andorra,
així com les zones de Pas de la Casa i de Grau
Roig. A més podrem gaudir de les vistes al
majestuóscirc de Pessons, el més majestuós
del país.
Amb poc més de 300 metres de desnivell, és
un itinerari de curta durada que en dies calorosos d’estiu ens donarà un cop d’aire fred,
donat ja que l’inici de la ruta ja es troba a 2.408
metres.

Pic Blanc

Pas de la Casa

No serà d’estranyar tampoc trobar-nos boira
al cap del port, depenent de la diferència de
temperatura entre el poble del Pas de la Casa
i el Port d’Envalira.
Pel que fa a la vegetació, no gaire abundant
per l’alçada on es troba, podrem observar linàries alpines (Linaria alpina) i gasons alpins
(Armeria martima alpina) que acoloreixen una
mica l’entorn. Respecte a la fauna existent als
voltants de l’itinerari, es podria destacar algun
falcó com el xoriguer (Falco tinnunculus), un
petit rapinyaire de silueta esvelta, d’ales primes i afuades, i que té les parts de sota clares
amb pigallat negre, mentre que pel damunt és
marró rogenc, amb les ales fosques i la cua
d’un gris blavenc.

32. Pic Blanc
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--

N42 32.394
E1 43.133

Agafem la CG-2 en direcció a França fins
a arribar al Port d’Envalira, on trobarem un
rètol informatiu del Pic Blanc.

628 m
(+87 m)

20’

N42 32.109
E1 42.986

El camí puja per una pista d’esquí en
direcció sud-oest. Superem els primers
metres de desnivell i arribem a l’edifici
de l’antiga estació de ràdio privada Sud
Ràdio.

1600 m
(+45 m
-10 m)

35’

N42 31.675
E1 43.231

Continuem pujant per la mateixa pista
d’esquí en direcció sud-est. Passem al
costat del retorn d’un telecadira i continuem avançant per la mateixa pista.
Després d’una petita baixada arribem al
Coll Blanc.

N42 31.324
E1 43.234

A partir d’aquest punt tenim a vista el cim.
Continuem guanyant metres de desnivell
per un fort pendent i arribem al retorn
del telecadira Pic Blanc. Voregem aquest
telecadira i ens enfilem amunt seguint la
línia del teleesquí Pic Negre. L’últim tram
el farem seguint la carena de la muntanya
fins a assolir el cim del Pic Blanc.
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