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Estanys i circ de Pessons
El circ glacial granític més gran del Principat
d’Andorra
Grau Roig, Parròquia d’Encamp, Andorra
Dificultat

Mitjana

Temps total efectiu
Distància total

4:00h

11 km

Desnivell acumulat

530m

Altitud mínima

2.103m

Altitud màxima

2.605m

Punt de sortida / arribada
Població més propera
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Estació de Grau Roig

Bordes d’Envalira
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EDITORIAL ALPINA. Andorra. Comapedrosa, Engorgs, Juclar, Pessons i Tristaina. Serie E-0. 1:40.000.

itinerari

sentit de la ruta

inici / final

INTRODUCCIÓ
Excursió amb un recorregut gradual i suau que es pot adaptar a tothom. Depenent de si volem caminar
més o menys podem anar i tornar pel mateix camí o, pels més caminadors, fer un bonic recorregut
circular pujant pels estanys de Pessons i baixant pels estanys de la Solana.
A l’extrem més oriental de la Parròquia d’Encamp, pujant el Port d’Envalira, a la dreta trobem els estanys
i el circ de Pessons. Es tracta d’un magnífic circ glacial granític on podrem gaudir del conjunt lacustre
més gran d’Andorra. El circ es troba envoltat de cims com els coneguts pic de Pessons, pic de Ríbuls, el
Montmalús,... tots ells propers als 2.800m d’altura. Es tracta d’un lloc molt freqüentat i popular a causa de
la seva riquesa natural i del seu fàcil accés. Tanmateix, en aquesta vall sempre trobarem racons amagats
des d’on poder gaudir dels magnífics paisatges i les aigües cristal·lines dels seus llacs d’alta muntanya.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Anar descobrint a poc a poc els diferents estanys que integren el circ de Pessons.
Observar de ben a prop cims populars com el Montmalús i el pic de Pessons.
Baixar fins a Grau Roig per la desconeguda vall dels estanys de la Solana.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Latitud

Longitud

Altura

1 Aparcament El Cubil

0:00h

N 42.5318695º

E 1.6976293º

2.103m

2 Estany Primer de Pessons

0:30h

N 42.5259710º

E 1.6881810º

2.300m

3 Estany Forcat

0:55h

N 42.5235030º

E 1.6839490º

2.365m

4 Estany Rodó

1:05h

N 42.5225260º

E 1.680493º

2.375m

5 Estany del Meligar

1:25h

N 42.5188974º

E 1.6749043º

2.440m

6 Estany de les Fonts

1:45h

N 42.5168794º

E 1.6675916º

2.495m

7 Vista del estany del Cap del Port

2:10h

N 42.5134232º

E 1.6636670º

2.495m

8 Estanys de la Solana

2:50h

N 42.5224980º

E 1.6726008º

2.480m

9 Pista de terra del GRP

3:30h

N 42.5288590º

E 1.6862082º

2.350m

1 Aparcament El Cubil

4:00h

N 42.5318695º

E 1.6976293º

2.103m

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): Una mica més de 2h per pujar des de Grau Roig fins a l’estany
del Cap dels Pessons i una mica menys de 2h per baixar de nou al pàrquing. En total, unes 4:00h aprox.
DESNIVELL ACUMULAT: 530m
DISTÀNCIA TOTAL: 11 km
DIFICULTAT: Mitjana. La pujada pel GR 7 (marques vermelles i blanques al llarg del camí) no té cap
dificultat. A la baixada, si decidim prendre la variant dels estanys de la Solana, cal estar atents al arribar a
l’estany de les Fonts, on ens hem de desviar en direcció N cap a aquests llacs. En aquesta part de la ruta
alguns trams del sender i les seves fites són més difícils de trobar.
ÈPOCA: De finals de primavera fins a la tardor si no volem trobar neu. A l’hivern es pot fer el recorregut amb
raquetes de neu.
CARTOGRAFIA: Andorra. Comapedrosa, Engorgs, Juclar, Pessons, Tristaina. Serie E-0. 1:40.000 Ed. Alpina.
OBSERVACIONS: L’itinerari proposat és una variant del típic i freqüentat recorregut pels estanys principals
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del circ de Pessons. Així doncs, us proposem fer la pujada a través del GR7 per visitar tots els estanys
de Pessons i fer la baixada desviant-nos cap als estanys de la Solana. Cal dir que aquesta circular es
pot realitzar indistintament en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també us proposem, un cop
ja a l’estany Primer de Pessons, baixar cap al pàrquing per un sender ben fitat enmig del bosc i enllaçar
una mica més avall amb la pista de pujada i així evitar-la al màxim, ja que als mesos d’estiu hi circula un
taxi-bus. Per contra, si no voleu complicar-vos, podeu fer tota l’excursió pujant i baixant pel mateix lloc.
Pels més caminadors, la ruta es pot allargar pujant fins la collada de Pessons per un fort pendent (calculeu
1,7 km i 1:15h addicionals des de l’estany del Cap dels Pessons).

COM ARRIBAR-HI AMB COTXE
A Andorra la Vella prenem la carretera CG-2 que puja cap al Pas de la Casa i la frontera amb França.
Passem per les poblacions d’Encamp, Canillo i Soldeu, entre d’altres. Abans de començar a pujar el Port
d’Envalira i a l’alçada de la boca sud del túnel d’Envalira, prenem a mà dreta la carretera d’entrada a
l’estació d’esquí de Grau Roig (Grandvalira). Des del pàrquing gran i principal “Grau Roig” travessem el
riu per un pont i baixem al pàrquing inferior d’ “El Cubil” on deixem el cotxe. Ambdós aparcaments són
gratuïts.

RECORREGUT
Només arribar al pàrquing de Grau Roig ja podem veure davant nostre totes les muntanyes que envolten i
tanquen els llacs del circ de Pessons. El circ està format per set llacs principals i nombrosos estanyols de
caràcter estacional. La ruta que us proposem recorre tots aquests llacs per l’eix principal del circ. Un cop
deixat el vehicle al 1 pàrquing El Cubil (0:00h - 2.103m), prenem la pista de terra que hi ha al costat del
pont sobre el riu, i que ens ha de portar cap a l’estany Primer de Pessons. La pista està tancada al trànsit
amb una barrera. Només a l’estiu un servei d’autobús tot terreny puja cada hora (de 10h a 17h - 5€) fins al
restaurant de Pessons. Amb aquesta alternativa ens estalviaríem 30min de pujada per pista i uns 200m
de desnivell (molt recomanable si anem amb nens). Des d’aquest punt inicial també reconeixem davant
nostre (en direcció S) el bonic circ dels Colells i el característic Bony d’Envalira. La pista dóna la volta al
telecabina i puja ràpidament cap a la dreta agafant un fort pendent i guanyant el desnivell fins al primer
llac de Pessons. A mesura que anem pujant, tenim una millor perspectiva de les pistes d’esquí de Grau
Roig. La base de l’estació, des d’on hem iniciat la ruta, queda ja molt avall. A l’hivern la pista de terra per la
qual pugem es converteix en una pista d’esquí.
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Arribem al preciós 2 estany Primer de Pessons (0:30h - 2.300m). Davant nostre, al fons, tenim l’imponent
Montmalús, el pic de Ríbuls i el Pessons. Comencem ja a tenir una millor perspectiva de tot el circ i de les
muntanyes que l’envolten. El restaurant ens queda just a mà dreta. Des de la terrassa podem contemplar
les boniques vistes del llac i els voltants tot fent un descans. El restaurant està situat just a sota del pic
Baix del Cubil (2.704m), des d’on tindríem molt bones vistes de tot el circ. Voregem aquest primer llac per
la nostra esquerra. A partir d’aquí hem d’anar seguint les marques blanques i vermelles del sender de gran
recorregut GR 7 que ens han de portar fins a l’últim estany de Pessons. Ràpidament arribem a la cruïlla
del GR 7 que se’n va cap al coll de Montmalús. Nosaltres seguim pel camí de la dreta vorejant l’estany.
Creuem les aigües que vénen de l’estany Forcat i pugem pel sender que, fent un pendent pronunciat i
travessant un petit bosc, guanya els 60m de desnivell que separen els dos llacs. En finalitzar aquesta
pujada ja estem a la vora de 3 l’estany Forcat (0:55h - 2.365m). Si no volem pujar més i volem finalitzar
l’excursió, en aquest punt tenim l’opció de tornar a l’estany Primer de Pessons, per un sender que baixa
pel costat oposat al que hem pujat a l’estany Forcat. D’altra banda, si seguim la ruta proposada, avancem
pel GR 7 i deixem a la nostra esquerra una petita llacuna que precedeix a l’estany Rodó. En pocs minuts
arribem a 4 l’estany Rodó (1:05h - 2.375m), més gran i profund que l’estany Forcat. Deu el seu nom a
la forma que té. Per assolir el quart llac, seguim pel camí que fa una lleugera pujada entre prats d’alta
muntanya i alguns pins. El camí és molt agradable i fàcil, es pot fer relaxadament gaudint del paisatge i de
l’entorn. En uns 20 min arribem a 5 l’estany de Meligar (1:25h - 2.440m), que el voregem per la nostra
dreta. Passem per un llac que precedeix l’estany de les Fonts. En uns instants arribem a 6 l’estany de
les Fonts (1:45h - 2.495m), el penúltim que veurem durant el nostre recorregut de pujada. Seguim pel
camí del GR en direcció al coll de Pessons. No hem d’arribar-hi, el nostre objectiu és veure l’últim llac
de Pessons. Per això hem de seguir pujant una mica més per guanyar el desnivell suficient per veure’l. A
mesura que anem pujant, si mirem enrere, tenim una increïble perspectiva dels llacs pels quals hem anat
passant. Tots ells formen el circ de Pessons. Arribem al punt des d’on ja podem observar 7 l’estany del
Cap dels Pessons (2:10h - 2.605m). Si en tenim ganes podem baixar camp a través per apropar-nos fins
a la riba d’aquest llac.
En aquest punt donem per finalitzada la pujada que ens ha permès veure tots els llacs que formen
l’espectacular circ de Pessons. Per baixar desfem el camí fet fins aquí. Als voltants de l’estany de les
Fonts (2:25h) us proposem prendre la variant dels estanys de la Solana. Alguns fites de pedres ens ajuden
a trobar el bon lloc per on agafar el sender que surt de la nostra esquerra i que costa de reconéixer. Cal
parar atenció per trobar-ho. Si no ho veiem clar sempre tenim l’opció de baixar còmodament pel mateix
camí de pujada. Passem pel costat d’un petit estanyol. Seguim avançant quan, a la llunyania i a la nostra
esquerra, veiem els primers 8 estanys de la Solana (2:50h - 2.480m). A mesura que anem baixant ens
van apareixent més llacs i cada vegada passem més a prop seu. Tots ells formen els estanys de la Solana.
La baixada per aquests llacs transcorre per una vall paral·lela a la vall per la que hem pujat. Després de
deixar enrere l’últim dels estanys de la Solana, travessem una zona plana amb una petita llacuna. Poc
després a la nostra dreta apareix de nou, a sota nostre, l’estany Forcat (3:20h - 2.365m). Baixem cap a
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aquest llac fent unes quantes ziga-zagues i el deixem enrere seguint pel camí d’on veníem, en direcció
NE. Seguim recte i després d’uns metres deixem a la nostra dreta el sender amb fites que baixa directe
cap a l’estany Primer de Pessons i al restaurant. Nosaltres seguim recte per enllaçar amb la 9 pista de
terra del GRP (3:30h) que també ens porta al restaurant. Baixem còmodament per la pista i arribem de
nou al estany Primer de Pessons (3:35h - 2.300m).
Per no fer la baixada cap al pàrquing de l’estació d’esquí de Grau Roig per la mateixa pista de terra per la
qual hem pujat, voregem uns metres el llac i prenem, a mà esquerra, el camí marcat amb fites i marques
blaves que baixa pel bosc. El camí és clar i evident. Arriba un moment en el que aquest camí desemboca
en una pista d’esquí (3:50h). Seguim caminant per aquesta mateixa pista d’esquí i enllaçem, una mica
més avall, amb la pista de terra per la qual hem pujat al restaurant en ascendir. Un cop a la pista principal,
només ens falta baixar fins al 1 pàrquing El Cubil (4:00h - 2.103m), punt d’inici i de fi d’una ruta que ens
ha descobert molts llacs i un circ glacial magnífic.

SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

L’extracció i l’estudi minuciós de sediments
de plantes i petita fauna invertebrada que
van quedar soterrats a les profunditats
dels estanys han permès descriure les
condicions ambientals de temps passats?

Fer un descans a la terrassa del bar de
l’estany Primer de Pessons, a una altitud de
2.300m, rodejats per les boniques muntanyes
que envolten el circ.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Via ferrada Bony d’Envalira
Coneguda via ferrada d’alta muntanya amb aproximació des de l’estació
d’esquí de Grau Roig i final al cim del Bony d’Envalira. L’aproximació
és d’1h i la duració de la via d’unes 2h. La seva dificultat és d’AD-. Al
pàrquing de Grau Roig hi ha un panell amb informació sobre la mateixa.
Coordenades GPS: N 42.5215207º E 1.7046603º

Sector Grau Roig a Grandvalira
Aquest sector del gran domini esquiable de Grandvalira destaca
per la qualitat de la seva neu i pels seus paisatges. A diferència dels
altres sectors, Grau Roig no té zona residencial. Nombroses activitats
completen l’oferta tradicional d’esquí: trineus de gossos, raquetes de
neu, motos de neu,...
Coordenades GPS: N 42.5300443º E 1.6982015º

Port d’Envalira i Pas de la Casa
El Port d’Envalira separa Grau Roig del Pas de la Casa. Aquesta zona,
Pas de la Casa, és una de les més populars d’Andorra per sopar, sortir
de festa i ballar. També es considera una de les millors zones per anar
de compres.
Coordenades GPS: N 42.5439579º E 1.7338213º

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

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

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

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

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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|
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