SENDERISME A ANDORRA

19 PORTELLA BLANCA

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

si anem equipats, des del pàrquing
de Grau Roig, podem accedir a la via
ferrada del bony d’Envalira, de dificultat
mitjana, amb un desnivell de 250 metres
i una hora i mitja de temps per fer-la.

aquestes muntanyes també
havien estat ports de pas per
als refugiats de la Segona
Guerra Mundial.

Portella Blanca:
Es diu d’un passatge de camí a través d’una carena amb certa facilitat
de trànsit.
Etimologia:
del llatí portus, mateix significat.

Estany Primer

Circ dels Colells

Aquest indret té una peculiaritat històrica,
ja que és un punt fronterer que separa tres
estats (Andorra, França i Espanya). És precisament per aquesta raó que hi fou gravat un
monòlit de granit.
El camí dels Bons Homes (GR107) passa també per aquest indret, provinent de la vall de
la Llosa, i recupera la suposada ruta històrica
que varen seguir els càtars en la seva fugida
del castell de Montsegur, a prop de Foix, a
Berga, a mitjan segle XIII.
L’inici de l’itinerari es troba a l’estació de Grau
Roig, sector pertanyent al domini esquiable de Grandvalira. Després de caminar una
mitja hora, arribem als estanys dels Pessons,

Estany d’Engaït

Fita de la Portella

Els Pessons

d’origen glacial. Aquest conjunt d’estanys és
el més nombrós de tot el país. A mesura que
anem ascendint, anem descobrint el circ.
El paisatge que ens envolta és alpí, envoltat
de pi negre (Pinus uncinata) i arbustos com
l’abarset (Rhododendron ferrugineum) i el ginebró (Juniperus communis). La resta de paisatge està cobert de roca granítica, que presenta traces longitudinals, testimoni del pas
de la gelera de la darrera glaciació, ja fa uns
10.000 anys.
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ENCAMP

TOPOGUIA

DISTÀNCIA
DESNIVELL

TEMPS

COORDENADES

DESCRIPCIÓ

BIFURCACIÓ 3.000 m 1h 10’
(-80 m)
2.310 m

N42 31.160
E1 41.806

El sender continua vorejant la bassa per
l‘esquerra i, tot seguit, agafem un camí
ample que baixa en direcció sud cap a una
pista. Seguim aquesta pista fins que arribem a una bifurcació del GR7.

3.930 m 1h 50’
(+205 m)

N42 31.024
E1 42.238

Deixem la pista que continua de baixada i
seguim pel GR7, que s’enlaira cap a la dreta.
A partir d’aquest punt, el sender travessa
uns aiguamolls i poc després puja més dret
per una zona de tarteres fins que arribem
a un petit replà on podem fer una parada i
admirar la bellesa del circ dels Pessons.

4.340 m 2h 10’
(+100 m)

N42 30.870
E1 42.341

Ja per sobre dels 2.500 m, l’itinerari se
suavitza i continua pel bonic circ dels Colells.

5.060 m 2h 40’
(+135 m)

N42 30.779
E1 42.732

El camí travessa la vall en direcció al coll,
però poc després canvia de direcció cap a
l’est. Anem guanyant metres per un prat alpí
i passem just per sota del pic de la Menera.

5.230 m 2h 50’
(-70 m)

N42 30.822
E1 42.929

A partir d’aquest punt, l’itinerari és forca
aeri i continua baixant tímidament per la
carena fins que arribem a la portella de
Joan Antoni. A sota nostre i a mà dreta,
l’estany d’Engaït i la bonica vall de Llosa,
que puja de Martinet (Espanya).

6.940 m 3h 30’
(-165 m)

N42 30.278
E1 43.538

Continuem el camí, que baixa fins a la cota
2.500 m i després planeja en direcció sud,
fins que fem cap a la portella Blanca, punt
fronterer que separa els estats d’Andorra,
Espanya i França.
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N42 31.910
E1 41.852

L’inici d’aquest itinerari se situa a l’estació
d’esquí de Grandvalira, sector de Grau Roig.
Un cop al pàrquing del Cubil, agafem la pista
forestal que ens porta al restaurant Refugi del
llac dels Pessons.

1.580 m
(+203 m)

35’

N42 31.550
E1 41.303

Seguim la pista fins arribar a l’estany Primer, on trobarem el restaurant Refugi dels
llacs dels Pessons. Una altra opció seria fer
aquest tram de pista amb un vehicle 4X4.
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N42 31.447
E1 41.340

Agafem el GRP que marxa en direcció sud.
El camí va vorejant l’estany per l’esquerra
fins que arribem a una bifurcació on trobem un rètol de fusta que ens indica el pic
i l’estany de Montmalús.
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N42 31.227
E1 41.557

Deixem el GRP, que continua cap a la dreta,
i seguim pel GR7, que ascendeix cap al pic
de Montmalús. Anem guanyant desnivell tot
seguint les marques del GR7 fins que arribem a l’estany de Comastremera.
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