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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 7: Refugi de Comapedrosa 
- Aixovall
Llarga i variadíssima etapa que ens porta des del 
paisatge completament alpí del Comapedrosa fins 
als boscos muntans del sector meridional d’Andorra

Parròquia de la Massana, Andorra

                        Alta (F)

                                           9:15h

                                  21,5 km

                                           +1.150m / -2.450m

                                  930m

                                   2.588m

                                               Refugi de Comapedrosa

                                            Aixovall
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Refugi de Comapedrosa 0:00h 2.240m 42.578979º 1.449283º

        Portella de Sanfonts 1:05h 2.579m 42.573120º 1.437710º

        Port Negre 1:30h 2.450m 42.564880º 1.448660º

        Coll de la Botella 2:35h 2.070m 42.545340º 1.453060º

        Collada de Montaner 3:40h 2.075m 42.516600º 1.464230º

        Bony de la Pica  4:40h 2.402m 42.504950º 1.460550º

        Coll de l’Obac 5:30h 2.080m 42.497480º 1.469270º

        Aixàs 6:50h 1.530m 42.486880º 1.467480º

        Coll de Jovell 7:05h 1.580m 42.485240º 1.476470º

        La Margineda 8:40h 990m 42.486620º 1.491020º

        Aixovall 9:15h 930m 42.476490º 1.489060º
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Sistema de coordenades geogràfi ques. Datum WGS84

Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

sentit de la ruta inici / fi nalitinerari

EL MILLOR D’AQ UESTA ETAPA

Superar el port Vell i el port Negre, dos panoràmics colls d’alta muntanya.

Les vistes que tenim en totes direccions des del Bony de la Pica.

Creuar el bosc d’Enclar i apreciar la seva gran riquesa vegetal.

Conèixer la balma de la Margineda, considerada un dels primers assentaments 

humans dels Pirineus.
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TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 9:15h en total: 1:05h des del refugi de Borda de Comapedrosa 
fins al port Vell, 1:30h des d’aquest port fins al coll de la Botella, 1:05h addicionals fins al coll de Montaner, 
1:00h des del coll de Montaner fins al Bony de la Pica, 0:50h des d’aquest pic fins al coll de l’Obac, 1:20h del 
coll de l’Obac fins a Aixàs, 1:50h des d’Aixàs fins a la Margineda i, finalment, 0:35h més per arribar a Aixovall.

DESNIVELL ACUMULAT: +1.150m / -2.450m

DIFICULTAT: Alta (F). Trobem un tram una mica compromès baixant del Bony de la Pica on les parts més 
exposades estan assegurades amb cadenes que fan de passamà. No és una etapa tant complexa com les 
dues anteriors, però es fa molt llarga, sobretot per les cames. Cal tenir-ho en compte, especialment durant 
els últims quilòmetres de la travessa.

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: Si ho creiem oportú, podem escurçar l’etapa baixant des del coll de Montaner per la vall 
del mateix nom fins a Sispony i des d’allà agafar la carretera i anar per aquesta via fins a Aixovall, passant 
per Andorra la Vella.

MÉS INFORMACIÓ

INTRODUCCIÓ
Acabem el GRP -la volta a tot un país- amb una etapa llarga, gairebé 22 km de longitud, que acumula 
un fort desnivell negatiu (-2.450m) però que també ens exigeix superar més de 1.000m de desnivell 
positiu. Deixem les valls de Comapedrosa i creuem la parròquia de la Massana i les seves pistes 
d’esquí, resseguint un tram de la frontera entre el Principat d’Andorra i les comarques catalanes del 
Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, i ascendim al Bony de la Pica, que s’eleva per sobre d’Andorra la Vella i 
des d’on gaudim d’una panoràmica excel·lent de bona part de l’itinerari que hem seguit durant tota 
la travessa. Finalment, des d’aquesta muntanya hem de baixar amb força, exprimint l’energia que ens 
queda a les cames, per arribar a Aixovall tot travessant el màgic bosc d’Enclar.

Jornada molt diversa on gaudim de les vistes més aèries del Parc Natural Comunal de les Valls de Comapedrosa, 
creuem la parròquia de la Massana passant pel bosc de les Poselletes, amb el neret com a gran protagonista, 
pugem al Bony de la Pica -mirador excepcional del GRP- i travessem el vedat de caça d’Enclar, on la gran 
diversitat de condicions ambientals que s’hi troben, degut a la gran varietat d’alçaries i a la diferència d’orientació 
dels seus vessants, ens permeten apreciar gairebé tots els grans tipus de vegetació d’Andorra.

SABIES QUE...

La perdiu blanca ha desenvolupat diverses estratègies per adaptar-se a les condicions 
ambientals de l’alta muntanya? Durant l’etapa, passem per una zona habitada per la perdiu 
blanca, una espècie completament adaptada a la neu, desenvolupant estratègies com el 
canvi de color de les plomes a blanc durant l’hivern o l’extens plomatge que té a les potes, 
que actua com unes raquetes de neu.
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Comencem la darrera etapa del GRP al refugi de Comapedrosa (0:00h - 2.240m). Seguim les marques 
grogues i vermelles del GRP en direcció SO. La pujada és suau i molt agradable fins que el camí gira cap a 
l’esquerra (S) i ens obliga a superar un últim tram molt vertical abans d’arribar a la Portella de Sanfonts 
(1:05h - 2.579m). Creuem aquest pas de muntanya en direcció SE i voregem el pic del Port Vell (2.653m) pel 
seu vessant S. Avancem ara fins al port Vell que separa el pic del Port Vell i el pic del Port Negre i, des 
d’aquest collet, flanquegem el pic del Port Negre pel seu vessant E. En aquest tram el paisatge és 
absolutament espectacular degut al contrast entre el verd intens del prat alpí i el color fosc que caracteritza 
aquestes muntanyes. Enllacem amb el contrafort SE del pic del Port Negre i seguim la carena fins que 
arribem al port Negre (1:30h - 2.450m). Aquí canviem de vessant i descendim pel costat O del pic Alt de 
la Capa (2.572m). Desemboquem a la carretera del port de Cabús i seguim de baixada per aquesta via fins 
al coll de la Botella (2:35h - 2.070m). En aquest tram comencen a aparèixer una gran varietat de flors i, 
entre moltes d’altres, podem observar diverses orquídies. 

RECORREGUT

AIGUA: Excepte en els punts d´inici i final de la travessa, només trobem aigua a les instal·lacions del coll de 
la Botella. L´aigua no és tant abundant com en d´altres etapes i es recomana anar ben proveïts d´aquesta.

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: A Aixovall o als propers nuclis de Sant Julià de Lòria o d´Andorra 
la Vella les opcions per allotjar-nos són múltiples.

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ:  A Aixovall i als nuclis del seu entorn (Sant Julià de Lòria, Andorra la 
Vella,...), tots els serveis estan coberts.

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.

NO ET PERDIS...

La balma de la Margineda, que es creu que fou el primer assentament humà d’Andorra. Durant 
el paleolític superior apareix un grup de caçadors-recol·lectors provinents de l’Arieja i del Segre 
que van aprofitar l’abric rocós de la balma per establir-s’hi durant els estius, cosa que va convertir 
l’indret en un campament estacional. L’Andorra del 10.000 aC era difícilment habitable durant les 
altres estacions, però l’indret presentava una bona connexió entre els dos vessants dels Pirineus, 
fet que va transformar la balma en una base estacional ideal.
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Des del coll de la Botella agafem una pista ben indicada que creua l’estació d’esquí de Vallnord-Pal fins al 
serrat de Copalanca. Aquest tram també és molt ric pel que fa a flora, encara que el gran protagonista és el 
neret. Arribem a un punt on la pista dona pas a un camí, canviem de vall i ens endinsem en un bonic bosc de 
pi negre i avet fins que arribem a la collada de Montaner (3:40h - 2.075m). Creuem el coll i anem seguint 
la carena i el camí senyalitzat que ens porta fins al pic d’Enclar i, des d’aquí, resseguint la carena de la serra 
d’Enclar en clara direcció SO, assolim el Bony de la Pica (4:40h - 2.402m), un balcó meravellós des d’on 
contemplar tot el país! Estem just a sobre d’Andorra la Vella (E) i a la frontera amb Catalunya (O), on podem 
distingir-hi el poblet d’Os de Cívis. La panoràmica és completa en totes direccions i ens permet observar els 
diferents punts per on hem passat durant l’apassionant i intensa travessa del GRP. És fàcil identificar, per 
exemple, en direcció NE, el característic i estilitzat pic d’Escobes. 

Rodegem el Bony de la Pica entrant uns metres al vessant català però ràpidament girem a l’esquerra i 
comencem a baixar per l’aresta SE de la muntanya. El descens el fem per un terreny de tartera força tècnic, 
passant per algun pas de roca força exposat que està protegit amb cadenes que fan de passamans. Seguint 
les marques grogues i vermelles arribem al coll de l’Obac (5:30h - 2.080m) i continuem davallant amb 
força fins a l’encisador nucli d’Aixàs (6:50h - 1.530m), on sembla que el temps s’hagi aturat. Deixem la 
població a la nostra dreta sense arribar a travessar-la i tombem en direcció E pel camí senyalitzat que se’n 
va cap al coll de Jovell. Flanquegem la muntanya travessant camps tenyits de groc i de lila i zones més 
boscoses on ja apareix algun roure i el boix comença a abundar. No triguem a arribar al coll de Jovell 
(7:05h - 1.580m). 

Canviem de vessant i ens endinsem al bosc d’Enclar baixant en direcció E per una carena poc definida. El 
camí va creuant tarteres de pissarra rogenca i zones boscoses de caducifolis exuberants. A mesura que 
anem perdent altura, el roure i el boix donen pas a l’alzina, el freixe i el noguer, sempre acompanyats pel 
pi roig. Seguint les marques del GRP arribem a un creuament de camins on trobem una passarel·la de 
pedra protegida per una barana de fusta que nosaltres seguim a la nostra dreta (S) i que ens porta fins a

la Margineda (8:40h - 990m). Travessem aquest nucli seguint la carretera cap avall i arribem a una 
gran rotonda creuada per la carretera general CG-1. Quasi sense entrar a la carretera general, agafem la 
primera sortida a la dreta i, uns 50m després, també a la nostra dreta, trobem les indicacions del camí 
que ens portarà fins a Aixovall. 

Guanyem una mica d’alçada i passem per la balma de la Margineda, que es creu que fou el primer 
assentament humà d’Andorra i un dels primers del Pirineu, i, molt aviat, ja veiem als nostres peus la 
població d’Aixovall (9:15h - 930m), punt d’inici i final d’aquesta aventura apassionant pel país dels 
Pirineus. Davant nostre podem veure la primera pujada que vam afrontar set dies enrere... i que era l’inici 
d’aquesta travessa inoblidable! 

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!


