SENDERISME A ANDORRA

02 CAMÍ DEL GALL

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

anar a patinar al Palau de Gel d’Andorra,
on podràs gaudir també de karting
sobre gel.

el gall de bosc, animal protegit,
és una relíquia de l’última
glaciació, que ha quedat arraconada lentament, per motius
climàtics, a les parts més altes
dels massissos forestals, al
llarg de gran part dels Pirineus.

Canillo:
Del llatí cana-canae, “blanc”.
Ribaescorjada:
Del llatí ripa, apel·latiu que designa
la vora d’un riu.

Anemone (Anemone alpina)

Aquesta fàcil caminada comença al poble de
Canillo, situat al costat ombrívol de la vall del
Valira d’Orient i, encara que recorre una distància d’uns 7 km, com que el desnivell és
molt baix, es converteix en un itinerari ideal
per fer en família.
Sortint de Canillo, a 1.530 metres d’altitud,
després d’un centenar de metres de desnivell, arribem al camí del Canal, a 1.640 metres
i, sense perdre pràcticament altitud, fem cap
a la presa de Ransol.
L’itinerari compta amb senyalitzacions que
indiquen les diferents panoràmiques, com la
del poble de Canillo i els seus voltants, o la
de l’església de Sant Joan de Caselles i el pic
de la Cabaneta, entre d’altres. Durant l’itinerari
es poden fer diverses parades (9 exactament)

Panoràmica del Vilar

Guaridora de muntanya
(Jasione montana)

en les quals es troben indicats els diferents
aspectes de la flora, com per exemple el pi
silvestre (Pinus silvestris), el neret (Rhododendron ferrugineum), la boixerola (Artostaphylos
uva-ursi), la xicoira (Taraxacum pyrenaicum), la
barba de caputxí (Usnea barbata), la pulsatilla
alpina o la jasione montana.
Quant a la fauna, s’ha de tenir en compte que
és difícil que la puguem observar de forma directa, tot i que en podem deduir la presència
per diferents senyals com restes de menjar,
excrements o petjades d’animalons com la
guineu (Vulpes vulpes) o l’esquirol (Sciurus
vulgaris), així com el corb (Corvus corax) o el
gall de bosc (Tetrao urogallus), present en els
boscos d’aquesta parròquia i símbol d’aquest
recorregut. D’altra banda, podem escoltar el
cant de nombrosos i diversos ocells.
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N42 33.955
E1 36.016

L’itinerari comença a l’entrada de
l’aparcament del telecabina de Canillo,
on trobem un gran rètol de fusta amb tota
la informació del camí. També podem començar aquesta ruta al poble de Soldeu.

910 m
(+95 m)

20’

N42 34.063
E1 36.373

Seguim la carretera uns 150 m fins arribar
a sota del telecabina, on trobem el primer
sender, que segueix a mà dreta i el pendent
augmenta. Continuem i trobem un pont de
fusta i un túnel, fins que arribem a Terres
del Casadet.

1.530 m
(+25 m)

40’

N42 34.186
E1 36.720

Llavors el sender esdevé més estret i
trobem un encreuament amb el camí de
Ribaescorjada i el d’Aina, que baixa fins
la CG-2. Ben aviat podem gaudir d’un
mirador amb una vista del conjunt de les
bordes del Vilar i el riu del Seig.

3.000 m
(-10 m)

1h

N42 34.475
E1 37.586

El camí travessa el riu i, a continuació,
trobem el mirador de la cascada de la
Vall del Riu i el camí que baixa fins a la
CG-2. Seguidament passem per la balma
d’aixopluc. A uns 500 m, hi trobem unes
torres elèctriques i el bosc de la Mandurana. Tot seguit el camí de Ribaescorjada i,
més endavant, les Bordes.

COORDENADES

DESCRIPCIÓ

3.850 m 1h 20’
(0 m)

N42 34.663
E1 38.092

Les Bordes es troben seguint la tercera
sortida a la CG-2. El sender segueix tot
planejant. Després el pendent es pronuncia
fins a les Marrades, on trobem un mur de
pedra seca i arribem al pont tibetà.

PISTA
5.050 m 1h 40’
DEL TARTER (+90 m)
1.735 m

N42 34.604
E1 38.891

A uns 350 m hi ha la presa de Ransol i la
sortida núm.4 a la CG-2. El sender segueix
ben a prop de la carretera on de seguida
guanya altitud i passa per una tartera. Ben
aviat passem per sota d’un telecabina i
travessem la pista d’esquí. El camí segueix
uns 100 m més amunt (panell).

6.040 m 2h
(-5 m)

N42 34.575
E1 39.529

El camí segueix fent ziga-zagues fins que
travessem la pista. Passem una darrera pista d’esquí i una zona de picnic. Travessem
el riu de l’Avetar i el canal de Collart. El sender perd inclinació fins al pont de Collart, on
creuem el riu Valira d’Orient.

6.900 m 2h 20’
(+75 m)

N42 34.663
E1 39.777

Guanyem altitud fins a una carretera on hi
ha la sortida núm.5 fins a la CG-2. El sender voreja una propietat privada i arribem al
Palinqueró. Un cop sortim a la carretera, hi
ha una parada de bus a uns 200 m, a mà
dreta, que permet el retorn a Canillo.
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