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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 4: Bordes d’Envalira - 
Refugi de Juclà
Descobrim el fascinant paratge de Siscarró i arri-
bem als preciosos estanys de Juclà, a l’ombra de 
l’imponent i esvelt pic d’Escobes

Parròquia de Canillo, Andorra

                        Alta (F)

                                           4:30h

                                  8,5 km

                                           +850m / -550m

                                  2.000m

                                   2.585m

                                               Bordes d’Envalira

                                            Refugi de Juclà
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
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EL MILLOR D’AQ UESTA ETAPA

Les vistes de 360º que tenim des de la carena dels pics d’Ortafà.

Admirar el tresor natural del Siscarró, amb la companyia de les marmotes 

que hi viuen.

Veure les últimes llums del dia il·luminant l’escarpat pic d’Escobes mentre 

gaudim d’un bon sopar al refugi de Juclà.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Bordes d’Envalira 0:00h 2.000m 42.557703º 1.688367º

        Carena dels pics d’Ortafà 2:00h 2.561m 42.569320º 1.705940º

        Pas de les Vaques 2:20h 2.572m 42.579952º 1.701161º

        Aiguamolls - refugi de Siscarró 3:35h 2.100m 42.596479º 1.704835º

        Refugi de Juclà 4:30h 2.300m 42.607320º 1.715740º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84

INTRODUCCIÓ

Aquesta quarta etapa del GRP és força curta (8,5 km) però acumula uns desnivells considerables 
(+850m / -550m). Des de les Bordes d’Envalira pugem fins a la carena dels pics d’Ortafà, travessem 
el Pas de les Vaques i arribem al bonic estany del Siscarró. Deixem enrere els aiguamolls de Siscarró, 
flanquegem la Tossa de Juclà pel seu vessant NO i, finalment, arribem als estanys i al refugi de Juclà.

Sortim de les Bordes d’Envalira i pugem a través d’un bosc de pi negre fins a la carena dels pics d’Ortafà. 
La seva privilegiada situació, relativament aïllada, fa que les vistes panoràmiques siguin excel·lents en 
totes direccions: pics de la Cabaneta, Fontnegre, pic Negre d’Envalira, Montmalús, pic dels Pessons i, 
una mica més lluny, Comapedrosa, Fontblanca, Serrera, Estanyó,... Més endavant creuem el paratge de 
Siscarró i, finalment, gaudim del grandiós espectacle visual que ens ofereixen els estanys de Juclà i el seu 
vertiginós entorn granític.

SABIES QUE...

Siscarró deu el seu nom al siscall? La canya de siscall confereix un matís verdós molt peculiar al 
color blau tradicional dels estanys d’alta muntanya.
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TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:30h en total: 2:00h des de Bordes d’Envalira fins la 
carena dels pics d’Ortafà, 0:20h des d’aquest punt fins al Pas de les Vaques, 1:15h des del Pas de les 
Vaques fins al refugi de Siscarró i 0:55h addicionals per arribar fins al refugi de Juclà.

DESNIVELL ACUMULAT: +850m / -550m

DIFICULTAT: Alta (F). Després del Pas de les Vaques abordem un tram amb una petita baixada per 
tartera. Posteriorment, durant el flanqueig de la Tossa de Juclà, cal superar algun pas una mica exposat 
però protegit amb cadenes; cal anar especialment amb compte si hi trobem alguna congesta de neu. 
Si fos necessari, podem evitar el flanqueig a la Tossa de Juclà baixant des del refugi de Siscarró fins a 
la pista del fons de la vall (afegint, en aquest cas, 200m de desnivell a l’etapa).

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 l’etapa anterior (etapa 3) en una sola 
jornada. En cas de fer-ho així, la dificultat i llargada de l’etapa resultant augmenten considerablement.

AIGUA: Després de les Bordes d´Envalira no passem per fonts d´aigua potables, però quasi tot el 
recorregut el fem per la vora de rius amb aigua corrent i per sobre dels 2000m d´altitud.

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: Fem nit al refugi guardat de Juclà. Reserves refugi de Juclà: 
(+376) 678 145 - refugidejuclar@gmail.com - www.refugidejuclar.com.

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: Només trobem serveis d´allotjament i restauració als punts d´inici 
i final de l´etapa.

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 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.

MÉS INFORMACIÓ

NO ET PERDIS...

Observar el cel nocturn des de l’estany de Juclà. Si els núvols ens ho permeten, val la pena 
quedar-se una bona estona mirant i gaudint del cel net i sense contaminació lumínica 
que trobem en aquest indret. Fins i tot podrem veure la Via Làctia reflectida a les aigües 
cristal·lines de l’estany!



RUTESPIRINEUS

GRP - Etapa 4: Bordes d’Envalira - Refugi de Juclà

© 2018 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats
5

Comencem aquesta quarta etapa del GRP -la volta a tot un país- a les Bordes d’Envalira (0:00h - 2.000m). 
Pujant per la carretera general, just quan aquesta creua un torrent, trobem un camí indicat a l’esquerra que 
puja fort en direcció NE. Avancem en paral·lel al torrent, a través d’un bosc de pi negre i acompanyats pels 
llimacs que busquen la humitat del rierol. Anem guanyant altura sense treva i, ja per sobre de la cota 2.200m, 
el bosc desapareix i dona pas al prat alpí. Si mirem enrere, des d’aquí podem contemplar bona part del 
recorregut de la tercera etapa. Tot i que el camí no és evident, si anem seguint les marques i les fites amunt, 
no té pèrdua. Passem pel costat d’un corral de pedra seca, que deixem enrere a la dreta, i superem una última 
rampa força exigent que ens porta fins a la carena dels pics d’Ortafà (2:00h - 2.561m). En aquest punt 
comencem un tram preciós: hem d’anar resseguint la carena en direcció NO fins al Port Dret (2.568m) i 
continuar en clara direcció N fins al Pas de les Vaques (2:20h - 2.572m). Aquest tram de carena, ampla i 
còmoda, ens permet gaudir d’unes vistes impressionants en totes direccions. 

El Pas de les Vaques és la nostra porta d’entrada al conjunt de Siscarró i des del propi coll ja tenim una 
bona panoràmica dels dos estanys que el conformen. Seguint les marques del GRP i el corriol evident, 
baixem cap als estanys. Passem entremig dels dos estanys i rodegem per l’esquerra una petita elevació. 
Davallem per la vall de Siscarró i arribem als aiguamolls que hi ha davant del refugi de Siscarró (3:35h 
- 2.100m), un refugi obert que ens pot ser útil en cas de mal temps. Continuem fins a un cartell que ens 
indica el desviament cap al refugi de Juclà, que nosaltres seguim. Comencem aquí el tram de flanqueig 
de la Tossa de Juclà, que tenim a la nostra dreta. Durant el flanqueig trobem alguns passos força exposats 
que estan protegits amb cadenes. Anem seguint les marques de GR que ens porten fins al creuament amb 
la pista de Juclà (2.200m) i continuem fins a un petit balcó natural que ens ofereix vistes a tota la vall. Tot 
seguit creuem un pontet i anem remuntant el riu de Juclà fins que arribem a l’estany homònim, el més gran 
d’Andorra. Amagat rere l’estany de Juclà trobem el refugi de Juclà (4:30h - 2.300m), un refugi guardat 
amb 43 places que està situat en un indret meravellós, custodiat per l’imponent pic d’Escobes (2.779m).

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.
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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!


