SENDERISME A ANDORRA

37 ANYÓS-L’ALDOSA: CAMÍ DEL SOLÀ
CORTALS D’ANYÓS - COLLADA DE 		
L’ESTALL

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

la festa del Roser de la Massana, que
se celebra el segon diumenge de juliol,
i la festa major d´Anyós és el 10 de
juliol, el dia de Sant Cristòfol, patró dels
automobilistes. Es fa la benedicció dels
automòbils davant de l´esglesia. La
festa major de la Massana és el 15 i 16
d’agost.

a pocs metres del punt de sortida
es troba l’església romànica de Sant
Cristòfol d’Anyós, del segle XII, ubicada
al capdamunt del poble, que va ser
construïda estratègicament en un petit
altiplà des d’on es controlava visualment
l’entrada a la vall des d’EscaldesEngordany, els nuclis de Sispony, la
Massana i, fins i tot, Ordino.

Anyós:
Del basc angio-a, “devesa”, i la
terminació pre-romana que,
segons diu Coromines, no fóra
impertinent relacionar-la amb
l’adjectiu basc otz, “fred”.

Anyós

Matafoc de muntanya
(Sempervivum Montanum)

El camí del Solà es troba a la parròquia de
la Massana, entre les poblacions d’Anyós i
l’Aldosa. En aquesta excursió ens podem
endinsar pels boscos massanencs entre bedolls, avellaners i altres arbres silvestres. A
partir dels 2.000 metres d’altitud, el pi roig hi
té una gran presència. Des de la collada de
l’Estall, podem gaudir d’unes vistes extraordinàries del pic de Casamanya i dels cortals
de Sispony.
Durant el camí, ens trobem amb bordes de
pedra típiques de muntanya, tan importants
en la dinàmica pastoral.
La parròquia té una superfície de 65 km2 i uns
9.500 habitants. Està formada per set quarts
(Pal, Arinsal, Erts, Sispony, Anyós, l’Aldosa i la

Pic de Carroi

Bosc de la Gonarda

Cami dels Cortals

Massana, que n’és la capital). També compta
amb sis petits nuclis urbans: el Pujol del Piu,
Escàs, els Plans, el Mas de Ribafeta, Xixerella
i el Pui.
El poble de l’Aldosa, pintoresc i assolellat
ens ofereix una gran panoràmica de l’església d’Anyós i la serra de l’Honor. A més contemplarem el magnífic pic de Casamanya. En
aquest petit poblet hi trobem l’església de
Sant Ermengol, el sant patró a qui està dedicada aquesta església.
El poble d’Anyós està situat a 1.307 metres
d’altitud, en un serrat, a l’esquerra de la ribera
d’Ordino i a la dreta del riu d’Anyós (que neix
al vessant occidental del bony de les Neres),
prop de llur confluència.

37. Anyós-L’Aldosa: camí del Solà
cortals d’Anyós - collada de l’Estall

LA MASSANA

TOPOGUIA

* La tornada és pel camí de la Gonarda fins al
poble de l’Aldosa de la Massana. Una altra opció
seria fer el retorn pel mateix camí de pujada.
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Sortint del poble de l’Aldosa, agafem
la carretera de la Gonarda i després de
la primera curva agafem el camí de les
Angleves.
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Després de fer un parell de marrades, l‘itinerari
passa per sobre de la borda de l’Estall i deixa a
la dreta un camí que portaria a la font del Mallol.
Deixem la pista per pujar uns metres i arribar a
la collada de l’Estall. Des d’aquest punt es pot
gaudir d’una bonica vista del pic de Casamanya.

N42 32.828
E1 32.926

Tornem a la pista i, després de caminar 5
minuts, arribem al rètol del camí del Coll del
Gomà, que marca l’inici del camí de retorn.

4.510 m 2h 45’
(-77 m)

N42 32.791
E1 32.655

Passem una cadena de ferro i agafem un
tram de pista secundària fins que trobem una
cruïlla, a la dreta del camí.

5.990 m 3h 45’
(-447 m)

N42 32.821
E1 31.808

Agafem el camí de l’obaga que baixa a la dreta. Aquest camí baixa molt dret per dins del
bosc de la Gonarda. Després d’una bona estona perdent desnivell per dins del bosc, arribem
a una carretera asfaltada. Girem a la dreta fins
al final de la carretera. A l´esquerra trobem el
camí de la Gonarda.

7.480 m 4h 10’
(-99 m)

N42 32.621
E1 31.376

A partir d’aquest punt, l’itinerari segueix el
camí de la Gonarda fins que arribem al poble
de l’Aldosa de la Massana.
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Continuem pel camí de les Angleves fins a
arribar al camí del Cortals que s’enfila cap
a l´esquerra. El camí puja fent ziga-zagues
per sobre de la borda.
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1h 10 N42 32.544
E1 32.556

Guanyem desnivell per sobre de les terres
del Solà mentre gaudim d’una vista immillorable dels cortals d’Anyós.
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A partir d’aquest punt, el camí es torna
més exigent i s’enfila dret per dins d’un
bosc de pi roig. Travessem el riu de l’Aspra
i seguim fent ruta fins que arribem a una
pista forestal.
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