SENDERISME A ANDORRA

15 ESTANY DE LES ABELLETES

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

si t’agrada l’aventura, les vies ferrades
del coll dels Isards. L’una és d’iniciació
i l’altra, més esportiva, d’uns 30 minuts
d’ascensió i una hora de retorn.

el Pas de la Casa va ser una
de les entrades més vigilades
pels alemanys durant la Segona
Guerra Mundial, ja que era molt
utilitzada pels fugitius.

Arieja:
Aquest riu que amb prou feines
mulla territori andorrà, té un nom
probablement derivat del llatí aurífera (aurigera), “que porta or en els
seves aigües”.

El Pas de la Casa

Coll dels Isards

L’estany de les Abelletes és a la capçalera
de la conca del riu del Pas de la Casa, que
és un afluent de la Garona. Aquest riu és, al
mateix temps, una frontera natural que delimita el territori andorrà amb França, per
la qual cosa té una part francesa i una altra
d’andorrana.
L’estany de les Abelletes és molt freqüentat
pels pescadors, que van a buscar-hi truites.
Al Principat d’Andorra, a part de la truita fario
o comuna (Salmo trutta fario) i la truita arc iris
(Oncorhynchus mykiss), també podem trobar-hi salmó de font (Salvelinus fontinalis). A la
part meridional del país, també s’hi ha observat algunes llúdrigues (Lutra lutra).

Estany de les Abelletes

Truita fario o comuna
(Salmo trutta fario)

Camí de les Abelletes

La sortida es fa des de l’estació d’esquí del
Pas de la Casa, on hem d’anar pujant tot seguint els marges del riu del Pas de la Casa fins
que arribem a l’estany de les Abelletes. Un
camí amb poc desnivell i curt, que ens permet
gaudir de les vistes d’un bonic estany pirenaic.
Per arribar al pic, seguim pujant fent marrades
fins al coll dels Isards, on hem de girar a l’esquerra fins que arribem al pic de les Abelletes
(2.596 m).

15. ESTANY DE LES ABELLETES
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N42 32.203
E1 44.016

Aquest itinerari neix a l’estació d’esquí
de Grandvalira, sector del Pas de la Casa,
just a la base del telecadira del coll dels
Isards i a tocar del jardí de neu de la zona
de les Abelletes.

519 m
(+70 m)

20’

N42 31.951
E1 44.000

Agafem el camí que travessa el jardí de
neu en direcció sud. Pugem seguint els
marges del riu del Pas de la Casa fins que
arribem a un replà on trobem un dipòsit
d’aigua.

808 m
(+50 m)

35’

N42 31.804
E1 43.981

Continuem pujant per un tram de pista
forestal i, tot seguit, tornem a agafar el
camí que ascendeix sempre per la dreta
del riu del Pas de la Casa fins que fem cap
a l’estany de les Abelletes.
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