09 CAMÍ INTERPARROQUIAL

SENDERISME A ANDORRA

(DE SANT MIQUEL DE PRATS A
SANT MIQUEL D’ENGOLASTERS)

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

la visita del camí hidroelèctric que et
permetrà coneixer els secrets d’una
central hidroelèctrica, i alhora fer un
viatge pel temps i per la natura.

l’estany d’Engolasters, actualment
és una presa d’aigua per tal de
produir energia hidroelèctrica
(un 15% del consum de tot el
principat). L’estany rep aportacions
d’aigua dels canals del Valira, que
prové de Ransol, i del Madriu, que
prové de Ràmio.

Meritxell:
De Mereig (del llatí meridiem
“migdia”, “solà”)
Engolasters:
del llatí in aquale aster, que voldria
dir “reguerot d’aigua”

Mare de Déu
de l’Ecologia

Flor de cucut
(Primula elator)

El camí interparroquial és un itinerari que
passa per les parròquies de Canillo, Encamp
i Escaldes-Engordany. Tot i que té una llargada d’11,6 km, és pràcticament pla i això
fa que sigui molt aconsellable per fer-hi una
passejada tranquil·la en família. Cal destacar
que el recorregut està equipat amb llocs de
repòs i punts d’aigua, i que es pot fer sencer
o per trams.
Aquesta agradable caminada enllaça les esglésies
de Sant Miquel de Prats i Sant Miquel d’Engolasters (edifici d’estil romànic llombard del segle XII,
on l’element arquitectònic més característic és el
campanar quadrat amb tres pisos de finestrals
geminats), passant pel camí del Canal, la carretera
de les Pardines, que compta amb un jardí botànic,
i el circuit de les Fonts.

Tram del camí

Túnel a Canillo

Túnel de les Pardines

L’alternança de zones obertes amb magnífiques vistes panoràmiques sobre la vall i zones
boscoses fa que sigui molt interessant des del
punt de vista paisatgístic.
Quant a la flora, hi podem trobar prats de dall
durant tot l’itinerari, i el pi negre, el pi roig i el beç
en són els arbres més abundants. D’altra banda, la vegetació més substanciosa del sotabosc
està formada pel boix, la boixerola i l’abarset.
Pel que fa a fauna, és fàcil sentir-hi el cant de la
mallerenga blava (Parus caeruleus), petit moixó
d’uns 11 cm de longitud, amb el cap i les ales
blau cel, i el pit groc o el tudó (Columba palumbus), colom salvatge de color grisós, amb taques
blanques als costats, d’uns 40 cm de llargada.

09. CAMÍ INTERPARROQUIAL

CANILLo

LLOC
ALÇADA

TOPOGUIA

DISTÀNCIA TEMPS
DESNIVELL

COORDENADES

DESCRIPCIÓ

N42 31.711
E1 35.148

Passem per un gran túnel. Tot seguit, els rius de Montuell i la Molina. Arribem a la taula d’orientació on hi
ha una vista immillorable de la parròquia d’Encamp.
Enfront es troba la Mare de Déu de l’Ecologia.

7.620 m 2h 20’
(-10 m)

N42 31.345
E1 34.340

Observant les plantes del jardí botànic, arribem a
una àrea de picnic. El camí continua fins a l’estany
d’Engolasters.

9.280 m 2h 50’
(+5 m)

N42 31.050
E1 34.256

Seguim la pista forestal de l‘estany d’Engolasters
fins que trobem una carretera, a mà esquerra. Continuem fins a la cruïlla, on girem a mà dreta. Baixem
uns quants metres i agafem el camí dels Matxos.

9.800 m 3h
(+15 m)

N42 30.856
E1 34.064

El circuit de les Fonts es desvia a mà dreta. Seguim
recte fins a la font de les Ordigues. El camí segueix
a mà dreta per una petita pujada. A l’esquerra, hi
trobem una escultura en la qual podem llegir una
cita de Jacint Verdaguer.

N42 30.528
E1 34.198

Seguim el circuit fins a la font de les Molleres. A
l’esquerra, hi trobem unes vies d’escalada. El camí
segueix al costat d’una construcció sense parets,
fins a la cruïlla.

N42 30.576
E1 33.885

Després hem de baixar per dins del bosc fins que
trobem una altra àrea de picnic i la font de la Closa.

N42 30.701
E1 33.624

Agafem la pista forestal, a mà dreta, fins a la carretera,
on girem a mà esquerra. Tot baixant, arribem al fi nal
del camí interparroquial i a l’església de Sant Miquel.

7

MIRADOR
6.300 m 2h
TAULA
(+5 m)
D’ORIENTACIÓ
1.635 m
8

ESTANY
D’ENGOLASTERS
1.625 m
9

FITXA TÈCNICA

* El retorn es fa pel mateix camí o agafant
l’autobús parroquial d’Escaldes-Engolasters.
Més informació, a l’oficina de turisme
d’Escaldes-Engordany.
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4h
4h 30 min
+110 m
-185 m
11.800 m
NO*
TEMPS APROXIMATS

SENYALITZACIÓ
DEL RECORREGUT
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-(--)

N42 33.621
E1 35.629

Sortim de la rotonda del centre de Canillo, agafem la
carretera de la dreta i, a 1 km aproximadament, hi
trobem l’església romànica de Sant Miquel de Prats,
al poble de Prats.

1

PRATS
1.575 m

--

2

PRIMER
MIRADOR
1.640 m

550 m
(+65 m)

15’

N42 33.431
E1 35.670

A la carretera, a uns 200 m, hi ha un petit pont de
fusta; el travessem. A mà dreta queda el camí de Meritxell. Hi trobem el primer mirador.

3

DIRECCIÓ
EQUIVOCADA

SEGON
MIRADOR
1.645 m

1.200 m
(+5 m)

30’

N42 33.120
E1 35.638

Abans de trobar el segon mirador, hi ha un túnel. Podem
observar el poble i el Santuari de Meritxell i, a l’altre costat de la carretera, les bordes de Molleres.

CAMÍ DELS
MATXOS
CIRCUIT DE
LES FONTS
1.630 m
10

ESCULTURA
25è ANIV.
D’ESC-ENG
1.645 m
11

ENCREUAMENT 10.160 m 3h 20’
BAIXADA
(-15 m)
ENGOLASTERS
1.630 m
12

ÀREA DE
11.100 m 3h 45’
PIC NIC FONT (-110 m)
DE LA CLOSA
1.520 m
13

4

PI ROIG
CENTENARI
1.635 m

2.350 m
(-10 m)

50’

N42 32.607
E1 35.791

Passem un tercer mirador. Més endavant, a mà dreta,
hi ha el camí dels Solans, enmig del qual hi ha un pi
centenari.

1h 20’ N42 31.984
E1 35.893

Travessem el riu dels Cortals pel pont de fusta i, més
endavant, a mà esquerra, agafem el camí de les Llaus.
Arribem a la carretera dels Cortals.
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CARRETERA 3.950 m
DELS CORTALS (+15 m)
1.650 m

ESGLÉSIA
11.800 m 4h
SANT MIQUEL (-20 m)
D’ENGOLASTERS
1.500 m

PERFIL DEL RECORREGUT
1.675 m
1.650 m
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CAMÍ DE LES 4.460 m 1h 30’
PARDINES
(-20 m)
1.630 m

1

1.575 m

N42 31.812
E1 35.926

Baixem per la carretera dels Cortals (CS- 220) uns
700 m fins a una cruïlla. Hem de seguir per la carretera, a mà esquerra, fins al camí de les Pardines.

1.550 m
1.525 m
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