SENDERISME A ANDORRA

12 CAMÍ DE LES PARDINES

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

el camí de l’electricitat i vine a conèixer
de primera mà com es produeix
l’electricitat d’una central hidroelèctrica.
Aquesta ruta guiada ens mostra els secrets de la presa d’Engolasters, tot fent
un recorregut des de la seva construcció, l’any 1930. Per a més informació,
museu de l’Electricitat.

el molí del Guillem situat a la
Mosquera és un molí fariner
propulsat per energia eléctrica,
propietat de la casa Guillem,
que conserva integrament tota
la maquinaria del s. XVI - XVII i
que avui encara funciona.

Pardines:
Del llatí partita, apel·latiu que es
refereix al lloc on resten ruïnes d’un
edifici.

Vistes d’Encamp

Camí de les Pardines

Salt del riu de Montuell

Excursionistes pel camí
de les Pardines

Jardí Botànic

Aquest senzill camí, idoni per passejar-hi
una tarda d’estiu, es troba a la parròquia
d’Encamp. Va ser construït per fer-hi passar,
per sota, la canonada d’aigua que alimenta
l’estany d’Engolasters, que prové de la presa
de Ransol, a la parròquia de Canillo. Aquesta canonada va ser construïda per FHASA,
antiga central elèctrica d’Andorra que actualment porta el nom de FEDA.

zona obaga i amb vistes panoràmiques constants de la vila d’Encamp. Al final del camí,
arribarem a l’estany d’Engolasters, que és
en realitat una presa d’aigua que serveix per
fer electricitat i abastir part de les poblacions
d’Andorra. En aquest punt, hi trobem dos restaurants on podem parar per prendre alguna
cosa o tastar la carn a la brasa. La tornada es
fa pel mateix camí.

L’inici del camí se situa a la cruïlla de la carretera dels Cortals amb la borda de les Pardines
(una mica abans del km 3 de la CS-220). Hi
ha una àmplia zona d’aparcament. El sender
discorre totalment pla. Durant tot el camí, hi
anem trobant punts d’aigua i taules per fer-hi
una parada. Tot el recorregut passa per una

Durant el camí podem gaudir de fonts d’aigua,
llocs de repòs, panells interpretatius de la fauna i la flora del camí i, fins i tot, un oratori a la
Mare de Déu de l’Ecologia.
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Seguim la ruta sempre pendents dels jardins botànics que trobem a l’esquerra, que en
aquest cas ens mostren la vegetació de les
tarteres i roques silícies. Arribem a un lloc
idíl·lic de repòs on podrem descansar una
estona a l’ombra i podrem observar una
reconstrucció a mida real d’una carbonera.

3.310 m 1h
(-5 m)

N42 31.345
E1 34.344

Continuem la ruta fins que arribem a un
portell metàl·lic que ens indica el final
de camí.

N42 31.306
E1 34.258

Passem el portell i seguim pel camí
que baixa per la dreta fins l’estany
d’Engolasters, on podem acabar el nostre
itinerari gaudint d’un dinar en un dels dos
restaurants que hi ha.
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Agafem la carretera CS-220 en direcció als
Cortals. Al cap d’uns 3 km, girem a la dreta
seguint la indicació de l’estany d’Engolasters.
Arribem a un aparcament i, a partir d’aquest
punt, seguim a peu. El portell metàl·lic és
l’entrada del camí de les Pardines.
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N42 31.752
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Caminem per una pista molt ampla tot
admirant els petits jardins botànics que es
van trobant a l’esquerra del camí. Després
de passar per un mirador on es pot gaudir
de la vista del poble d’Encamp, arribem al
túnel de les Pardines. Dins hi ha uns rètols
informatius dels habitats de la vegetació
que anirem trobant durant l’itinerari.
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Travessem el túnel, arribem a un bonic
pont i creuem el riu de Montuell. Seguim
caminant fins que arribem a un segon pont
que travessa el riu de la Molina, on podem
admirar un petit salt d’aigua.
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Seguim passejant per aquest agradable
camí fins que arribem a un mirador on
s’aconsella perdre uns minuts per observar la magnífica vista dels pics de llevant,
el pic de Torradella i el pic de la Pala Alta.
També hi podem observar una bonica
imatge de la Mare de Déu de l’Ecologia.
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