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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud mínima    

Altitud màxima     

Punt d’inici de l’etapa    

Punt final de l’etapa     

GRP - Etapa 3: Refugi de l’Illa - 
Bordes d’Envalira
Coronem el punt més elevat de la travessa, just 
per sobre de les collades de Pessons, i baixem 
pel sensacional conjunt lacustre de Pessons fins a 
les Bordes d’Envalira

Parròquia d’Encamp, Andorra

                        Alta (F)

                                           4:50h

                                  11,5 km

                                           +450m / -950m

                                  2.000m

                                   2.830m

                                               Refugi de l’Illa

                                            Bordes d’Envalira

CatalàCatalà
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
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EL MILLOR D’AQ UESTA ETAPA

Contemplar l’espectacular paisatge granític de Pessons, propi del Pirineu 

més axial.

Travessar el circ granític d’origen glaciar més gran d’Andorra i el sistema 

lacustre que ha generat.

Observar la fauna i flora pròpies d’una zona humida d’alta muntanya: 

marmotes, tritons, nerets, lliris de muntanya, aquilègia pirinenca,...

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Refugi de l’Illa 0:00h 2.490m 42.495070º 1.656150º

        Collada de Pessons 1:20h 2.815m 42.509320º 1.658790º

        Restaurant de Pessons 2:50h 2.300m 42.525940º 1.688330º

        Corriol cap a les Bordes d’Envalira 3:50h 2.125m 42.552880º 1.679980º

        Bordes d’Envalira 4:10h 2.000m 42.558340º 1.687420º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84

INTRODUCCIÓ

Comencem aquesta tercera etapa del GRP -la volta a tot un país- al refugi de l’Illa, envoltats 
d’un espectacular territori pedregós d’alta muntanya. Rodegem l’estany de l’Illa i ens enfilem 
fins a la cota més elevada de la travessa abans d’arribar a la collada dels Pessons. Per aquest 
pas d’alta muntanya entrem a l’estètic circ de Pessons. Descendim per un terreny de tartera 
amb fort pendent i a continuació comencem a sortejar, vall avall, el sistema lacustre glaciar 
més gran d’Andorra. Després de gaudir del paisatge màgic i l’aigua cristal·lina dels estanys de 
Pessons, creuem les pistes d’esquí de Grau Roig i fem un últim tram molt agradable fins a les 
Bordes d’Envalira.

Aquesta etapa del GRP comença de forma espectacular, vorejant l’estany de l’Illa -i amb els pics 
de Setut i Perafita a la nostra esquena- i ascendint fins a la carena de Pessons. Des d’aquí, a més 
de 2.800m d’altitud, les vistes són captivadores. Estem envoltats d’agulles de granit, alguna flor 
d’alta muntanya i nombrosos estanys d’origen glaciar als fons de les valls. De baixada visitem el 
preciós conjunt de llacs del circ de Pessons, on també podem observar la flora i fauna típica de l’alta 
muntanya. Després d’aquesta secció de l’etapa que ens ha deixat estampes inoblidables, abordem 
un agradable tram de transició que ens porta fins a les Bordes d’Envalira.
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TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:10h en total: 1:20h des del refugi de l’Illa fins a la collada dels 
Pessons, 1:30h des d’aquest punt fins al restaurant de Pessons, 1:00h des del restaurant fins al camí del 
torrent a les Bordes d’Envalira i 0:20h per baixar per aquest camí fins a les Bordes d’Envalira.

DESNIVELL ACUMULAT: +450m / -950m

DIFICULTAT: Alta (F). Cal parar especial atenció en dos punts: un tram de blocs de granit que ens trobem 
pujant a la carena de Pessons i un tram de descens bastant tècnic per tartera i en fort pendent que 
abordem després de la collada dels Pessons.

ÈPOCA: Estiu i principis de tardor. La resta de l’any trobarem neu i gel en cotes altes.

CARTOGRAFIA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Etapa curta que, si es vol, es pot enllaçar amb la següent en una sola jornada. Atenció si 
ho fem, la dificultat i llargada augmenten considerablement.

AIGUA: A part del restaurant de Pessons no passem per fonts d´aigua potable, però quasi tot el recorregut 
el fem a la vora de cursos d´aigua per sobre de 2000m d´altitud.

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: A les Bordes d´Envalira trobem diversos hotels i apartaments 
Directori d´hotels i allotjaments d´Andorra: Allotjaments Andorra.

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: A mitja etapa passem pel restaurant de Pessons i al final d´etapa trobem 
hotels i una gasolinera amb botiga.

SENYALITZACIÓ SOBRE EL TERRENY I RECORREGUT: El GRP està senyalitzat amb dues franges paral·leles 
de colors groc i vermell. Sobre el terreny trobem aquestes marques grogues i vermelles en roques, arbres, 
fites i senyalització vertical. Cal estar atents en els trams on el GRP coincideix amb GR’s (marques blanques 
i vermelles) o amb itineraris de petit recorregut (normalment senyalitzats amb marques grogues). En 
aquests trams, a vegades el GRP se serveix d’aquestes altres senyalitzacions i només trobem les marques 

MÉS INFORMACIÓ

NO ET PERDIS...

La possibilitat de veure les marmotes ben a prop! Després de passar pel restaurant dels Pessons, 
degut a la intensa activitat turística de la zona, sembla que les marmotes s’han acostumat a la 
presència humana i, si anem amb cura i amb els ulls ben oberts, es probable que en puguem 
observar alguna traient el cap del seu amagatall.

SABIES QUE...

Els estanys del circ dels Pessons constitueixen el conjunt lacustre més gran d’Andorra? El conjunt 
està conformat per un gran nombre d’estanys i basses comunicats entre si i constitueixen un 
entorn natural únic al Pirineu.
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Ens acomiadem del refugi de l’Illa (0:00h - 2.490m) i comencem a caminar en direcció E seguint les 
marques de GR i rodejant l’estany de l’Illa. Al cap de 500m arribem a una cruïlla de camins. Deixem el GR 11 
enrere a la nostra dreta i seguim el GRP i el GR 7 (que en aquest tram coincideixen) cap a l’esquerra (NE). 
Comencem aquí un tram d’ascens dur i exigent, a través de blocs de granit i tartera còmoda, que ens porta 
fins a la Portella dels Pessons (2.779m) ja al fil de la carena de Pessons. Un cop dalt, si mirem enrere, tenim 
una panoràmica immillorable de l’estany de l’Illa i tot el seu entorn. Des d’aquí, els senyals grocs i vermells 
del GRP ens porten a flanquejar el pic dels Pessons (2.864m) pel seu vessant S, a una cota aproximada de 
2.820m d’altitud. Estem caminant per terreny d’alta muntanya, entre granit i alguna flor que aprofita els pocs 
mesos sense neu per treure el cap. Les vistes són realment espectaculars! 

Aviat arribem a la collada dels Pessons (1:20h - 2.815m), cruïlla de camins i on comença el descens cap 
al conjunt lacustre de Pessons. Atenció!, la baixada és bastant tècnica i empinada, l’hem de fer amb cura. No 
triguem en arribar als primers estany, moment que aprofitem per mirar enrere i admirar les parets verticals 
del circ. Continuem davallant, seguint en tot moment les marques blanques i vermelles de GR. En aquest 
tram anem trobant diversos corriols que surten cap a l’esquerra i que descartem, nosaltres avancem 
resseguint els diversos estanys en tot moment. El paisatge lacustre i la flora d’alta muntanya ens captiven, el 
narcís de muntanya inunda els prats d’olors i colors. Finalment arribem a l’estany Primer on retrobem les 
marques grogues i vermelles del GRP. Un cartell ens indica que en aquesta zona compartim espai amb el 
gall fer, la marmota i l’isard. Rodegem l’estany i arribem al restaurant de Pessons (2:50h - 2.300m), amb 
la seva popular terrassa just per sobre del llac. 

Després de recuperar forces, continuem l’etapa seguint les marques del GRP, que ens condueixen per una 
pista. Les marmotes, acostumades a la presència humana en aquesta zona, treuen el cap i es deixen veure. 
Anem avançant per la pista entre prats d’alta muntanya fins que trobem un desviament que ens permet 
seguir per camí i creuar el llom mantenint la cota. Arribem a una tanca de fusta on els senyals ens indiquen 
que hem de girar a la dreta. Ara el camí no és clar, però anem trobant marques del GRP que ens orienten i 
ens permeten evitar la pista. 

Anem creuant les pistes d’esquí de Grandvalira - Grau Roig fins que arribem al costat d’un remuntador des 
d’on surt un corriol cap a les Bordes d’Envalira (3:50h - 2.125m) a la dreta. Anem baixant per aquest 
corriol, que va resseguint un torrent ombrívol. Finalment, arribem al fons de vall, creuem el riu Valira d’Orient 
per un pont i superem un petit pendent asfaltat fins a la carretera i les Bordes d’Envalira (4:10h - 2.000m). 

RECORREGUT

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

grogues i vermells en cruïlles o desviacions. Per tant, cal parar atenció als trencalls i anar identificant 
adequadament els canvis de senyalització. En cas de poca experiència en muntanya, recomanem utilitzar 
la cartografia recomanada i/o el track GPS que es faciliten.

EDICIÓ DELS CONTINGUTS: Agost 2018.
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fi ables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


