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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 5: Refugi de Juclà - 
Refugi Borda de Sorteny
Etapa més alpina del GRP, resseguint la frontera 
nord amb França, travessant la reserva de caça 
de Ransol i endinsant-nos al bonic Parc Natural de 
la Vall de Sorteny

Parròquia de Canillo, Andorra

                        Alta (F)

                                           7:20h

                                  16,5 km

                                           +1.400m / -1.700m

                                  1.970m

                                   2.720m

                                               Refugi de Juclà

                                            Refugi de la Borda de Sorteny

CatalàCatalà

Paisatges 
pintorescos

Rutes 
circulars

Rutes per 
etapes i GRs



RUTESPIRINEUS

GRP - Etapa 5: Refugi de Juclà - Refugi Borda de Sorteny

© 2018 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats
2

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

Superar dos fabulosos colls d’alta muntanya a més de 2.600m d’altitud.

Observar la flora i la fauna pròpia de l’alt Pirineu, gràcies a l’entorn 

de protecció i conservació que ens ofereixen els espais naturals per on 

passem.

Descobrir les cicatrius de la intensa activitat minera que va viure la collada 

de Meners.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Refugi de Juclà 0:00h 2.300m 42.607440º 1.715860º

        Riu del Manegor 1:05h 2.010m 42.610660º 1.692710º

        Refugi de Cabana Sorda 2:05h 2.300m 42.611800º 1.671820º

        Refugi de Coms de Jan 3:15h 2.210m 42.617990º 1.638030º

        Collada de Meners 5:20h 2.720m 42.621140º 1.605760º

        Pont que creua el riu Cebollera 6:50h 2.170m 42.623990º 1.580330º

        Refugi de Borda de Sorteny 7:20h 1.970m 42.622650º 1.564010º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84

INTRODUCCIÓ

En aquesta cinquena etapa del GRP -la volta a tot un país- abordem un recorregut de 16,5 km 
de longitud i desnivells positius i negatius molt considerables. Al seu torn, tot i que no presenta 
grans dificultats tècniques, sí que és una etapa amb un terreny més complex que les anteriors. 
El recorregut, que avança d’E a O, supera dos colls d’alta muntanya clàssics i molt panoràmics, 
un a 2600m d’altitud i l’altre a 2700m. L’esforç que requereix aquesta etapa queda plenament 
compensat per la bellesa i singularitat de l’entorn.

Aquesta jornada del GRP ens acosta al paisatge d’alta muntanya més autèntic del Principat d’Andorra 
i ens permet observar i gaudir de la fauna i la vegetació pròpia de l’alt Pirineu. Als vessants més 
assolellats, la ginesta tenyeix la muntanya de groc i, dins dels límits del Parc Natural de la Vall 
de Sorteny, podem trobar-hi més de set-centes espècies de flors, cinquanta de les quals són 
endèmiques del Pirineu. Durant aquesta etapa del GRP, fàcilment volarà per sobre dels nostres caps 
una àguila daurada, fugiran roca amunt els grup d’isards o veurem amagar-se les marmotes dins 
dels seus caus!
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SABIES QUE...

L’estany de Juclà és el més gran del Principat d’Andorra? Aquest estany, situat al punt d’inici 
de l’etapa, té una superfície de 21 hectàrees, és d’origen glaciar i està conformat per dues 
masses d’aigua separades per un braç de terra. Les seves aigües són d’un color blau profund i 
al seu voltant hi trobem un entorn ideal per als aficionats a la muntanya i a l’excursionisme, amb 
diversos senders marcats, vies d’escalada a les parets de granit, crestes i vies ferrades.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 7:20h en total: 1:05h des del refugi de Juclà fins al riu del 
Manegor, 1:00h des d’aquest punt fins al refugi de Cabana Sorda, 1:10h fins al refugi de Coms de Jan, 
2:05h des de Coms de Jan fins a assolir la collada de Meners, 1:30h des d’aquest coll fins al pont del 
riu Cebollera i 0:30h més fins al refugi de Borda de Sorteny.

DESNIVELL ACUMULAT: +1.400m / -1.700m

DIFICULTAT: Alta (F). Tot i que no trobem cap pas tècnic o compromès, el terreny per on avancem 
durant tota l’etapa és complex i propi d’alta muntanya, amb baixades per tartera i fortes rampes amb 
pedra descomposta.

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 molt dura i exigent, cal estar ben preparats físicament i acostumats a desen-
volupar-nos per terrenys d’alta muntanya.

AIGUA: Excepte en els punts d´inici i final d´etapa, no passem per fonts d´aigua potable, però quasi tot 
el recorregut el fem a prop de rius i estanys per sobre dels 2000m i amb aigua corrent.

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: Dormim al refugi guardat de Borda de Sorteny. Reserves refugi 
Borda de Sorteny: (+376) 846 446 - refugidesorteny@gmail.com - www.refugisorteny.com.

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: Durant l´etapa, només trobem serveis d´allotjament i restauració als 
punts d´inici i final. Si allarguem l´etapa, podem baixar fins al Serrat, on hi ha diversos hotels, hostals i 
restaurants.

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
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Comencem l’etapa al refugi de Juclà (0:00h - 2.300m) i desfem un tram del mateix camí per on vam 
accedir al refugi la jornada anterior. Seguim les marques de GR uns 300m fins que trobem una estació 
meteorològica i, just davant, unes runes que queden a la nostra dreta. Just després d’aquestes runes, el 
camí es bifurca. Nosaltres agafem el corriol que surt cap a la nostra dreta, en direcció O, i ens enfilem per 
un camí que va superant tot un seguit de collets que queden per sota de l’Alt de Juclà, flanquejant les 
puntes O i S d’aquest pic pel seu vessant meridional. Seguim el flanqueig fins que canviem de vessant i 
entrem a l’Obaga de Juclà, on comencem a baixar sense treva cap al fons de vall. El camí ens va portant 
cap al pont que creua el riu del Manegor, que ja distingim a la llunyania. Davant nostre, l’espectacle de 
color que ens ofereix la ginesta és sensacional! 

Travessem el pontet de fusta que creua el riu del Manegor (1:05h - 2.010m) i seguim les marques 
grogues i vermelles del GRP, que pugen en direcció SO a través de l’exuberant catifa de ginesta que amb 
el seu color groc llampant atreu els insectes i les sargantanes que, al seu torn, se n’alimenten. Continuem 
avançant, seguint les marques del GRP en tot moment, fins al refugi de Cabana Sorda (2:05h - 2.300m). 
Deixem l’estany de Cabana Sorda enrere i seguim el camí que puja fort pel vessant de la muntanya. Al cap 
d’uns 500m des de l’estany, superat un primer llom, les marques del GRP ens fan girar sobtadament cap 
a la dreta. A continuació ens enfilem pel vessant S de la muntanya -vessants coneguts com les Pales de 
les Basses de les Salamandres-. Finalment, assolim el fil de la carena. Des d’aquí, podem contemplar tota 
la capçalera de la vall de Ransol i els diferents pics que fan frontera amb França, el més alt és el pic de la 
Serrera (2.913m) que més endavant deixarem a la nostra dreta quan creuem la collada de Meners. Les 
vistes són espectaculars! 

RECORREGUT

NO ET PERDIS...

Les restes de les mines de ferro de la collada de Meners. Aquesta va ser una de les zones 
d’extracció de ferro més importants d’Andorra durant els segles XVII, XVIII i XIX. Les galeries no 
són visitables, però podem veure les restes de les cabanes de pedra i fusta on vivien els miners 
que arribaven a finals de maig i treballaven a la mina fins a mitjans d’agost, encarregant-se de 
l’extracció, la selecció i el transport del mineral.
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Després de recuperar forces, comencem una forta baixada bastant tècnica que -seguint en tot moment 
les marques grogues i vermelles de GRP- ens porta fins al refugi de Coms de Jan (3:15h - 2.210m). Ens 
trobem dins de la Reserva de Caça de Ransol i així ens ho fan saber uns isards curiosos que s’apropen als 
voltants del refugi a tafanejar. Des del refugi, flanquegem el Bony de la Pala de Jan (2.528m) i anem 
guanyant altura fins als preciosos estanys de Ransol. Ens trobem en un indret meravellós, enmig d’un 
gran ambient d’alta muntanya. Abordem a continuació l’últim tram de pujada del dia, hem de guanyar 
200m de desnivell positiu fins a la collada de Meners. El camí esquiva una cota pel seu vessant S i després 
s’enfila per una coma pedregosa fins que assolim la panoràmica collada dels Meners (5:20h - 
2.720m). A prop veiem un dels refugis que en el seu moment utilitzaven els miners que treballaven a la 
zona. 

Hem entrat al Parc Natural de la Vall de Sorteny per la collada de Meners i ens mantindrem dins d’aquest 
espai natural protegit durant tot el que resta d’etapa. Comencem el descens per la vall del riu de la Serrera, 
que més avall s’ajuntarà amb el riu Cebollera i amb el riu de l’Estanyó, formant el riu de Sorteny, al seu torn 
afluent de la Valira del Nord. Caminem acompanyats de marmotes i nombrosos grups d’isards, és increïble! 
Deixem enrere un petit refugi a la nostra esquerra i el camí s’orienta cap al N. Passem un pont que creua 
el riu Cebollera (6:50h - 2.170m), punt on girem cap a l’O, orientació que ja no deixarem fins al final de 
l’etapa. Seguim baixant pel costat dret orogràfic del riu travessant camps florits on la porrassa és molt 
present i finalment arribem al refugi de Borda de Sorteny (7:20h - 1.970m), punt final d’aquesta 
magnífica jornada d’alta muntanya. Ara toca descansar i, potser, remullar les cames a les aigües fredes del 
riu per recuperar-les.

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!


