SENDERISME A ANDORRA

40 SISPONY: COLLADA DE MUNTANERPIC D’ENCLAR

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

el museu Casa Rull, situat al poble
de Sispony, és una de les cases més
importants de la parròquia de la
Massana. Sota el seu sostre, hi van viure
hereus i pubilles, cabalers i cabaleres,
mossos i criades.

les primeres referències històriques
sobre la Massana les trobem a
l’acta de Consagració de la catedral
d’Urgell, del segle IX, sota la denominació de Maciana.

Enclar:
si l’etimologia d’aquest nom de
lloc és pròpiament llatina, de claru,
“que es deixa veure bé”, en els llocs
muntanyosos generalment significa
“pelat” i és d’etimologia celta.

Camí

Genciana campestre
(Gentianella campestris)

Situada de ple al sud-oest del Principat a
Sispony a la parròquia de La Massana, la
serra d’Enclar esdevé una compacta unitat muntanyosa molt ben diferenciada dels
massissos i serres de l’entorn. Està delimitada pels rius Muntaner, al nord, Valira del
Nord, a l’est, i Valira, al sud-est.
Un tram de la serra, concretament des del pic
d’Enclar fins al contacte amb el riu d’Ós, serveix
de frontera política entre Andorra i Espanya. Precisament, el riu d’Ós, pel sud i l’oest, i el riu de
Muntaner, pel nord-oest, ja en terres de l’Alt Urgell, acaben de delimitar-la. De fet, la serra d’Enclar esdevindria talment una illa muntanyosa si
no fos per la collada de Muntaner, que l’enllaça
pel nord amb el pic del Cubil i el conjunt de muntanyes que envolten el poble de Pal.
El fet que el massís es trobi en aquest sector
vorejat per una antiga cubeta glacial en ressal-

Pic de Comapedrosa

Pic de Carroi

ta el seu aspecte abrupte. El vessant septentrional no presenta un desnivell tan accentuat, però l’especial actuació glacial li confereix
singularitat respecte de les muntanyes veïnes.
La simetria de la vegetació segons el vessant
és espectacular. Al nord està ocupada per una
densa i uniforme coberta vegetal d’espècies
alpines i eurosiberianes, principalment pi negre
(Pinus uncinata), avet (Abies sp.), bedoll (Betula
sp.) i neret (Rhododendron ferrugineum). Per
contra, a la cara sud hi ha una diversitat més
gran, ja que la distribució d’espècies varia en
funció de la posició relativa que ocupen al vessant (fondalades, zones pedregoses, aleada...).
Hi destaca la presència d’espècies mediterrànies com l’alzina (Quercus ilex), que possiblement obtenen aquí el seu sostre altitudinal de
tot Andorra. Les parts superiors de la serra estan recobertes, a ambdues bandes, per prats
alpins de festuques i matollars de bàlec (Genista balansae) i ginebró (Juniperus communis).

40. Sispony: collada de
Muntaner-pic d’Enclara

LA MASSANA

TOPOGUIA

* El retorn es fa pel mateix camí.
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DESCRIPCIÓ

MUSEU
-CASA RULL (--)
1.328 m

--

N42 31.943
E1 30.862

Per arribar al punt de sortida, cal anar fins
al poble de Sispony i aparcar a l’inici de la
carretera de Cortals de Sispony.

DESCRIPCIÓ

RÈTOL
3.870 m 1h 15’
COLLADA DE (+18 m)
MUNTANER
1.667 m

N42 31.485
E1 28.880

En aquest punt, el camí planeja una estona i
poc després ens fa travessar el riu Muntaner.
Arribem a una cruïlla de camins on hi ha un
rètol de fusta que ens indica la collada de
Muntaner i el pic d’Enclar.

N42 31.415
E1 28.653

Seguim un tram de pista que s’enlaira cap a
la dreta i, poc després, arribem a una bifurcació amb un rètol que ens indica el camí de
la collada de Muntaner.

N42 31.181
E1 28.242

Deixem la pista i agafem el camí que puja per
l’esquerra en direcció a la collada de Muntaner. El camí s’enlaira per una pineda de pi
negre fins que trobem una bonica clariana.

N42 30.974
E1 27.859

Planegem durant uns pocs metres i després
tornem a pujar pel dret del bosc de la Solana.
Seguim les marques del GRP fins que arribem a la collada de Muntaner, pas ideal per
accedir a la vall catalana d’Os de Civís.

N42 30.604
E1 28.107

A la nostra dreta, el GRP continua en direcció
al pic del Cubil. El nostre itinerari continua a
l’esquerra, en direcció sud. Ja fora dels límits
de la vegetació, seguim pujant pel vessant nord
de la muntanya fins que fem cap al pic d’Enclar.
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Agafem el camí de les Bordes dels Fenerols.
Caminem per aquests camí gaudint d´unes
vistes fabuloses de la Vall de Sispony i el Pic
de Carroi fins a arribar a les bordes.
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45’

N42 31.791
E1 29.684

Quan arribem a les Bordes dels Fenerols
continuem per la pista cap a la dreta.
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COLLADA DE 6.500 m 2h 45’
MUNTANER (+192 m)

1h 05’ N42 31.636
E1 29.193

Seguim guanyant desnivell per la pista
fins que arribem a un grup de cases, on
trobem l´alberg dels Cortals de Sispony. En
aquets punt també hi ha un camí que puja
a l’estació de Pal-Vallnord.
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