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Juclà:
Clar, del llatí claru, “massís pelat, 
sense arbres”.
Quant al prefix ju-, deu provenir de 
l’arcaisme jus-, “sota”.
En efecte, és tota la comarca que es 
troba sota l’alt de Juclà.

TOPONÍMIASABIES QUE...
en el camí entre Prats i 
Meritxell es troba la “Creu 
dels set braços”, una creu del 
segle XVI gòtica i a la qual està 
vinculada la llegenda amb el 
mateix nom.

la visita al Basílica Santuari de Meritxell, 
construït per l’arquitecte Ricardo Bofill.
Es tracta d’un santuari amb tres torres: 
la dels Coprínceps, la del Consell 
General i la de Canillo, amb nombroses 
finestres estretes i allargades.

NO ET PERDIS...
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Segon estany de Juclà Regalèssia de muntanya
(Trifolium alpinum)

L’estany de Juclà es troba al nord-est 
d’Andorra, a la parròquia de Canillo. Aquesta 
parròquia, amb una superfície de 120,76 km2, 
és la primera parròquia per ordre protocol·lari, 
i la més extensa del principat.

Aquest itinerari fins a Juclà, envoltat pel pic del 
Siscaró i el pic d’Escobes, té inici a la mateixa 
vall que altres itineraris d’aquesta guia: la vall 
d’Incles, vall d’origen glacial. Aquest estany, 
amb 21,3 hectàrees és el més gran d’Andorra 
i, amb les seves aigües de color blau profund, 
és el motiu perfecte per a una magnífica jorna-
da de senderisme. Ho poden fer tot tipus de 
practicants. Hi ha parets per a experts i tam-
bé excursions de fàcil accés per anar-hi amb 
nens o en família.

És important remarcar que aquest itinerari ens 
porta també al refugi de Juclà, que ha estat 
reformat al 2009 per convertir-lo en un refugi 
guardat, amb una capacitat per a 45 perso-
nes. Les instal·lacions són molt modernes i 
han adoptat els darrers avenços en matèria d’il-
luminació, aigua calenta, deixalles, higiene, etc.

Quant a la fauna, hi podem observar el tritó pi-
rinenc (Euproctus asper), que només pot viure 
en aigües molt cristal·lines, o veure-hi sobre 
volar algun voltor petit (Neophron pernopte-
rus). Pel que fa a la flora, hi trobem Ranuncle 
(Ranunculus lanuginosus), Anemone (Anemo-
ne alpina) i la dolça regalèssia de muntanya 
(Trifolium alpinum), entre d’altres. 

03 ESTANY DE JUCLÀ

Ranuncle
(Ranunculus lanuginosus)

Primer Estany de Juclà



FITXA TÈCNICA
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PRIMER
ESTANY
DE JUCLÀ
2.300 m

3.480 m
(+70 m)

1h 45’ Tot seguit travessem novament el riu de Ju-
clà. Poc metres més amunt, hi trobem una
nova estació meteorològica. Després de su-
perar novament uns blocs de gneis, arribem 
a l’estany més gran d’Andorra.
A pocs metres en direcció sud-est, hi ha el
nou refugi de Juclà, guardat de mitjan juny 
a mitjan setembre, amb capacitat per a 45 
persones. També disposa d’una part lliure 
oberta tot l’any amb capacitat per a 6 per-
sones. Hi serveixen menjar i begudes.

N42  36.478   
E1 42.960

5

SEGON
ESTANY
DE JUCLÀ   
2.300 m

4.570 m
(+0 m)

2h 10’ A partir del refugi no hem de sortir del camí
marcat amb punts grocs. Després de 
franquejar l’estany, hem de baixar per un 
passamans, molt útil en cas que el terreny 
estigui humit o gelat. Baixem fins al Segon 
Estany de Juclà.

N42  36.564   
E1 43.409
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--
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-- N42  36.122   
E1 41.224

Aquesta és una de les excursions indispen-
sables del país, ja que dóna l’oportunitat de
pujar a l’estany més gran d’Andorra. Se-
guint l’estreta carretera de la vall d’Incles 
(3km) i passant el pont de la Baladosa, tro-
bem un pàrquing i el punt de sortida. 

1

PONT
DE LA
BALADOSA
1.835 m

840 m
(+85 m)

20’ Després de travessar el riu d’Incles, se-
guim per la pista forestal. El camí comença 
amb un lleuger pendent envoltat de murs 
de pedra seca, pi negre i abarsets, ben 
florits a principis del mes de juliol. Sense 
gaire esforç, arribem a l’encreuament del 
Travenc (rètols).

N42  36.075   
E1 41.771

2

ENCREUA-
MENT
DEL
TRAVENC
1.920 m

2.090 m
(+205 m)

50’ El sender continua a la nostra esquerra. A 
pocs metres, el pont i la zona de picnic. El 
camí puja per la solana, envoltat d’escobes
(arbust). A continuació, hem de creuar no-
vament el riu per una passarel·la.

N42  36.177  
E1 42.468

3

PONT DE
FUSTA
RIU DE
JUCLÀ
2.125 m

2.680 m
(+105 m)

1h 20’ Després, el camí va superant blocs de gneis
amb forma d’escales. A mesura que ens 
allunyem del riu, el pendent esdevé més 
pronunciat fins que arribem a la pleta de 
Juclà, on el sender planeja.

N42  36.209  
E1 42.734

4

PLETA DE
JUCLÀ
2.230 m
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