
12a Etapa Travessa del Pirineu 
Coll de Pimorent – Vall d’Incles 

24 de juny del 2011 
 
Logística: 
 
Aquesta vegada el campament base l’hem tingut a l’hotel Oriol d’Escaldes, on hem estat molt 
ben atesos per cert. 
 
Hem deixat un cotxe a la zona de l’aparcament del pont de la Baladosa a la Vall d’Incles. Per 
anar al coll de Pimorent amb l’altre cotxe, ara hi ha disponible el túnel d’Envalira que estalvia 
un bon reguitzell de revolts, sempre i quan no et faci res pagar 6 euros.  Nosaltres, tot i la 
crisi, hem pensat que valia de pena. 
 
Resum de l’etapa: 
 
0.00 Sortida del Coll de Pimorent (1917m) a les 8.20 hores del matí. Durant tota la 

caminada seguirem la ARP (pràcticament sense marques, ni rètols, alguna vegada es 
veu algun punt vermell). Seguim una pista mig asfaltada, al principi, que surt de 
l’aparcament. Anem en direcció a les instal·lacions d’unes antigues mines.  

 
Quan arribem a un primer encreuament agafem el camí de la dreta. 

 
0.50 Trobem un monument (2136m) a dos muntanyencs desapareguts en un allau en el 

1954. Seguim la pista de més a la dreta, la que baixa més. 
 
1.00 Mines de Pimorent. Arribem a les instal·lacions de l’antiga mina (2102m), aquí deixa 

de ser transitable la pista per vehicles i es converteix amb un camí. 
 
 Al cap de poc i després de fer una petita ferradura creuarem el rec del Baladrar. Fins 

aquí tenim un mar de núvols espectacular a la zona francesa. 
 
 El camí és una mica perdedor, perquè no està fresat i t’has d’orientar una mica segons 

la direcció que s’ha de seguir per anar al Pas de la Casa. 
 

En aquest tros ens quedaran a l’esquerra els pics de la Mina, dels Pedrons, de la Font 
Negra i de la Font Freda. Pràcticament ja es veu el Pas de la Casa. 

 
2.10  Fita grossa a prop del camí (2175m). Composada d’un bloc gros de pedra i la 

corresponent fita a sobre. Parada de 20 min per esmorzar. La caminada és bastant 
planera i no es fa cap pic.  

 
2.50 Pas de la casa (2094m), la baixada és un xic camps a través i s’arriba a l’entrada del 

poble, on hi havia l’antiga duana.  
 

Provem una altra opció per pujar al Port d’Envalira (1). 
 

 Seguim fins al revolt que queda més a la dreta del poble, al cap de poc hi ha una 
gasolinera i des d’allà, un xic camps a través, anem guanyant alçada. Passem per una 
zona, a prop d’un rierol sec que hi ha molts de caus de marmotes. 

 
 (1) Nota: Aquesta és la segona variant que provem per guanyar alçada i pujar fins al port 

d’Envalira i tampoc ens ha convençut. Veure ressenya corresponent de la primera vegada que 
es va fer aquesta etapa per veure la primera opció.  

 Una altra opció (que ens queda per provar, però haurà de ser per la tercera vegada que fem la 
travessa) seria sense passar pel Pas de la Casa, és a dir seguir l’ARP sense perdre alçada i allà 



on es trobin les pistes d’esquí del Pas de la Casa, i des d’allà pujar en diagonal cap al port 
d’Envalira. 

 
3.50 Creuament pista que ve del Port d’Envalira (2441m). 
 A partir d’aquí trobem alguna marca vermella ocasional. 
 Seguim la pista (transitable per vehicles tot terreny) amb tots els revolts que fa la 

carretera. 
 
4.25 Pic de Maià (2610m). Des d’on tenim la vista més maca de la caminada, ja que es 

veuen gran part dels pics d’Andorra i rodalies.  En el mateix cim trobem una 
edificació i uns repetidors. Parada de 15 min. 

 
4.55 Collet d’Ortafà (2540m). Es segueix una pista per on hi poden passar cotxes, on de 

tant en tant trobem punts vermells. 
 
 Cruïlla de camins des d’on es podria baixar fins al refugi de la Portella. 
 
 Fem un petit pic i al cap de poc trobarem les marques del GPR (el GR circular que 

dóna la volta Andorra). 
 
5.30 Port Dret (2569m). Des d’aquí també es pot baixar al refugi de la Portella. 
 
 Seguim planejant per un camí molt còmode. 
 
5.40 Pas de les Vaques (2572m), des d’on ja es poden veure els estanys de Siscaró. Des del 

coll es poden seguir unes marques grogues que ens portarien a Soldeu. La baixada als 
estanys és força abrupte. 

 
6.10 Estanys de Siscaró o d’Incles (2334m). Dels estanys al càmping es pot baixar amb una 

horeta. Els estanys estan marcats amb senyals grogues. Són itineraris que es realitzen 
des de  la Vall d’Incles. 

 
 Hi ha dues opcions per baixar dels estanys, el camí de l’esquerre és de més bon fer i el 

de la dreta que baixa de manera més abrupte. Recomanem el de l’esquerre. 
 
 Parada de 30 minuts per dinar una mica. No parem en les mateixos estanys per la 

gran quantitat de mosquits que no ens hi deixen estar. 
 
7.00 Plans del refugi de Siscaró (2155m). Es passa per l’altre costat del refugi, entre mig 

queden un rierol i una espècie d’aiguamolls. 
 
 Continuem baixant i al cap d’uns 20 minuts trobem la cruïlla de camins que porta a 

una zona de picnic i al refugi dels estanys de Juclar.  
 
7.40 Arribada a la vall d’Incles (1875m). Aparcament pont de la Baladosa. 
 
 
Longitud caminada:  20,5 kms 
 
 
Participants a l’etapa: 
1. Pere Martí 
2. Rosa Quintana 
3. Quim Aradas 
4. Margaret 
5. Joan Marquès 
6. Jaume Padrés 



 
 
Anècdotes i comentaris: 
 
a)  La revetlla de Sant Joan, minva l’assistència dels caminaires en l’etapa. 
b)  L’Antonio no es troba bé i és baixa de darrera hora.  
c)  En Pona i la Teresa s’estimen més passar el dia a Caldea que acompanyar-nos en la 

caminada. 
d)  Uns dies abans de la caminada hi va haver un accident d’helicòpter a la zona de la Vall 

d’Incles. 
e)  Els mosquits ens ataquen als estanys de Siscaró i no ens hi parem gaire estona. 
 


