
13a Etapa Travessa del Pirineu 
Vall d’Incles – el Serrat 

7 d’agost  del 2012 
 
Resum de l’etapa: 
 
0.00 Comencem a caminar a les 7.15 hores, des de la Vall d’Incles (1.821m) en direcció a  

Cabana Sorda (2295m) seguint un dels itineraris marcats de la vall (marques 
grogues). El camí comença pujant en direcció sobre tot nord (tot i que té punts de 
direcció nord-oest). 

 
1.00 Rètol indicador estany de les Salamandres (2238m). 
 Deixem el camí de l’estany a l’esquerre. L’indicador diu que l’estany està a 55 

minuts i que Querol està a 15 minuts. Seguim direcció nord. 
 
1.10 Estany de Cabana Sorda (2294m). A la dreta veiem el refugi lliure de Cabana Sorda 

(queda a uns 100m en línia recta).  
Aquí agafem el GRP1, que ja no deixarem fins al final de la caminada. Aquest GR té 
marques vemelles-grogues i és un camí que recorre el Principat en sentit circular. 

 
 Una vegada arribats a l’estany, agafarem direcció sud-oest per enfilar-nos fortament 

al principi i anar voltant cap a les pales de la Bassa de les Salamandres. 
 Ben aviat tindrem una bona vista de l’estany de Querol. 
 Planegem una estona i continuem pujant per assolir un altre coll. 
 
2.10 Coll (2649m). 
 Aquest coll no veiem que es correspongui a cap en el mapa per poder-li donar un 

nom, malgrat tot sembla un pas natural habitual utilitzat pels trescaires. 
 Tenim a la dreta Pic de la Coma de Varilles i a davant bona vista de la vall de 

Ransol, amb el refugi de Coms de Jan que es distingeix si ens hi fixem bé. A 
l’esquerre sembla que hi ha una carena que també es podria seguir. 

 Fem parada de 25 minuts. 
 Baixem en direcció nord-oest cap al refugi. La baixada es fa sense complicacions. 
 
3.35 Refugi de Coms de Jan  (2225m). El refugi també és lliure, però està prou ben 

condicionat. 
Prop d’aquest refugi hi arriba una pista asfaltada on hi ha una zona de picnic. 
Aquesta és una possible via d’escapament en cas d’emergències.  
Fem 20 minuts de parada. 
 
Seguim guanyant alçada en la mateixa direcció que veníem i seguint les marques de 
GR.  
Més avall al costat del riu veiem un altre camí (marques vermelles) que va en la 
mateixa direcció del nostre i sembla que comença a la zona de picnic de Ransol. 

 
4.55 Estany Mort (2505m). L’estany queda a la dreta del camí després d’un petit repetxó. 
 Continuem gairebé planejant per arribar als estanys de Ransol. 
 
5.15  Estanys Ransol (2474m). 
 Diríem que en aquest punt ens troben el camí que abans veiem i que ve de la zona 

de picnic. 
 A partir d’aquí comença una pujada sostinguda cap al coll de la Mina. El coll no es 

veu des dels estanys ni a mesura que anem pujant , ja que el camí fa una mica de 
volta per pujar-hi. 

 
5.50  Collada de Meners o coll de la Mina (2716m). 
 Després de deixar un “fals” coll i una cabana al costat del camí arribem al coll. El 

coll té una mica de tanca feta de pals de  fusta. 



 Parada de 45 minuts per dinar. 
 En direcció sud-oest veiem el  pic  de l’Estanyó que avui està molt concorregut. 
 
 Des del coll de la Mina anirem baixant en direcció al refugi de Sorteny, tot seguint la 

vall que té el mateix nom.  
 
7.15 Deixem una cabana a l’esquerre (2240m). 
 Continuem baixant tot seguint les marques de GR. 
 
8.00  Refugi de Sorteny (1984 m).  
 Ampli refugi lliure que està en força bones condicions (fins i tot està equipat amb un 

WC). En aquests moments el refugi està en fase de millora. 
 A la dreta del refugi surt un camí que va al Pic de l’Estanyó. 
 Parada de 15 minuts. 
 

A aquest refugi hi arriba una pista terrera que seguirem en una part del seu traçat.  
S’hi han habilitat diverses zones perquè la gent les vagi visitant. Per exemple a prop 
del refugi hi ha una mica de jardí botànic. 
 
Farem alguna drecera però sobretot es segueix la pista (al menys inicialment), fins a 
un punt que deixem la pista i el camí esdevé més interessant. 

 
9.15 El Serrat (1611m). 
 Arribem al poble pel nord, amb la carretera que ve de les pistes d’esquí d’Arcalís. 
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Anècdotes i comentaris: 
 
a)  A la Vall d’Incles a l’estiu es retringeix l’accés de vehicles de 10 a 18 hores i només si pot entrar 

amb autocar. 
b)  La Mar ens soluciona el tema del transport venint-nos a buscar al Serrat. Es troben amb el follon 

per accedir a la Vall d’Incles i això fa que tardin més del compte en venir-nos a recollir. 
c)  Tot i ser un grup nombrós el ritme de la caminada ha estat bo. 


