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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 6: Refugi Borda de Sorteny 
- Refugi de Comapedrosa
Dura etapa que comença al Parc Natural de la 
Vall de Sorteny i ens porta fins al Parc Natural 
Comunal de les Valls del Comapedrosa

Parròquia d’Ordino, Andorra

                        Alta (F)

                                           9:55h

                                  20,5 km

                                           +1.850m / -1.575m

                                  1.410m

                                   2.586m

                                               Refugi de Borda de Sorteny

                                            Refugi de Comapedrosa
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Paisatges 
pintorescos

Rutes 
circulars

Rutes per 
etapes i GRs



RUTESPIRINEUS

GRP - Etapa 6: Refugi Borda de Sorteny - Refugi de Comapedrosa

© 2018 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats
2

NO ET PERDIS...

El Centre d’Interpretació del Comapedrosa, on s’ofereix tota mena d’informació sobre aquest 
sensacional espai natural andorrà.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Refugi de Borda de Sorteny 0:00h 1.970m 42.622510º 1.564030º

        El Serrat 1:10h 1.560m 42.619130º 1.538940º

        Llorts 1:50h 1.430m 42.596270º 1.526590º

        Refugi de l’Angonella 4:40h 2.230m 42.607440º 1.496890º

        Carena del pic de la Burna 5:50h 2.560m 42.597505º 1.490363º

        Refugi de les Fonts  6:50h 2.200m 42.590260º 1.479289º

        Cruïlla refugi del Pla de l’Estany 7:30h 2.010m 42.591120º 1.462340º

        Enllaç amb el GR 11 8:15h 1.740m 42.583340º 1.469930º

        Refugi de Comapedrosa 9:55h 2.240m 42.579026º 1.449311º
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Sistema de coordenades geogràfi ques. Datum WGS84

Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
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INTRODUCCIÓ
Aquesta sisena etapa del GRP -la volta a tot un país- conforma, juntament amb l’etapa anterior, la 
secció més dura de la travessa. Concretament, avui fem un recorregut de 20,5 km de longitud on 
acumulem 1.850m de desnivell positiu i 1.575m de negatiu. El tram més exigent del dia el trobem 
a mitja etapa: després de passar pel pintoresc nucli de Llorts hem de superar 1000m de desnivell 
positiu en menys de 6 km fins assolir la carena del pic de la Burna. Finalment, flanquegem la 
muntanya per sobre d’Arinsal i remuntem la vall que ens porta fins al refugi de Comapedrosa, als 
peus del sostre d’Andorra -el pic de Comapedrosa (2.942m)- i dins del Parc Natural Comunal de 
les Valls del Comapedrosa.

El primer tram d’aquesta sisena etapa del GRP és un petit tresor pels aficionats a la botànica. Fem la 
baixada fins al Serrat resseguint el riu Sorteny, per un camí molt cuidat on trobem una diversitat de flora 
impressionant, en pocs metres podem observar diferents tipus d’orquídies i marcòlics! A continuació, 
fins a Llorts, l’itinerari ens trasllada al passat, rememorant la intensa activitat minera que hi hagué en 
aquest sector fa temps. Podem apreciar la presència del ferro en els òxids que taquen l’aigua dels 
torrents que baixen a buscar el riu Valira del Nord, però també trobem diversos vestigis de l’activitat 
siderúrgica: una antiga farga, diversos ponts, algunes cabanes,... Finalment, l’últim tram de l’etapa ens 
ofereix una perspectiva immillorable de la vall d’Arinsal i ens porta fins al Parc Natural Comunal de 
les Valls del Comapedrosa, on podem observar algunes espècies endèmiques del Pirineu que només 
trobem en regions molt acotades de la serralada, com és el cas de la sargantana pallaresa.

EL MILLOR D’AQ UESTA ETAPA

Conèixer la importància que va tenir la mineria del ferro a Andorra i 

poder-ne observar el seu llegat al voltant de l’encisador poble de Llorts.

Gaudir de l’enorme riquesa florística que caracteritza l’últim tram del riu de 

Sorteny.

Endinsar-nos al Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa.

Fer nit als peus del sostre d’Andorra, l’estètic pic de Comapedrosa (2942m).

SABIES QUE...

La sargantana pallaresa és una espècie endèmica d’aquesta zona del Pirineu? La sargantana 
pallaresa (Iberolacerta aurelioi) fou descoberta l’any 1994 i es localitza en només tres àrees de 
l’eix pirinenc (Mont-roig, Pica d’Estats i Comapedrosa-Tristaina-Serrera).
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Sortim del refugi de Borda de Sorteny (0:00h - 1.970m) pista avall en direcció O. Passem per un petit 
jardí botànic que reuneix i exemplifica els diferents tipus de vegetació que podem trobar a la zona segons 
el sòl en el què creixin i l’altitud. Després, just a la primera corba tancada cap a l’esquerra, trobem un 
cartell de fusta amb una sargantana dibuixada que ens indica l’inici del camí que ens portarà fins al Serrat, 
esquivant la pista i conduint-nos pel costat del riu, a través d’un entorn captivador. 

Seguint les marques grogues i vermelles del GRP desemboquem a la carretera i fem uns metres per 
aquesta via fins al Serrat (1:10h - 1.560m). Passem per l’hotel El Pradet i per davant de l’església de Sant 

RECORREGUT

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 9:55h en total: 1:10h des del refugi de Borda de Sorteny fins al 
Serrat, 0:40h des d’aquest nucli fins a Llorts, 2:50h des d’aquí fins al refugi de l’Angonella, 1:10h addicional 
fins a la carena del pic de la Burna, 1:00h des d’aquest punt fins al refugi de les Fonts, 0:40h des del refugi 
de les Fonts fins al trencall del Pla de l’Estany i 1:40h més fins al refugi de Comapedrosa.

DESNIVELL ACUMULAT: +1.850m / -1.575m

DIFICULTAT: Alta (F). L’etapa no presenta cap pas concret tècnic o compromès, però cal tenir en compte 
que el terreny és complex i propi d’alta muntanya, amb trams per tartera i fortes rampes amb pedra solta.

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

AIGUA: A part dels punts d´inici i de final de l´etapa, també trobem una font d´aigua potable al nucli de 
Llorts. En tot cas, bona part del recorregut el fem a la vora de rius i estanys per sobre dels 2000m d´altitud 
amb aigua corrent.

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: Dormim al refugi guardat de Comapedrosa. Reserves refugi de 
Comapedrosa: (+376) 327 955 - refugicomapedrosa@gmail.com - www.refugicomapedrosa.com.

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: Trobem serveis d´allotjament i restauració als punts d´inici i final de la 
ruta i als nuclis del Serrat i de Llorts.

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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Pere del Serrat, construïda durant els segles XVI-XVII. Sempre atents a les indicacions que ens permeten 
fer drecera i retallar algun tram de carretera, baixem fins a l’Apart-hotel Rialb. Atenció!, a la dreta d’aquest 
establiment trobem ben indicat el camí que creua el riu Valira del Nord i comença a resseguir-lo avall pel 
seu costat dret orogràfic. 

Anem recorrent la vall per aquest camí, i quan portem uns 5 km de marxa desemboquem novament a la 
carretera i creuem el pont de les Mines. En aquest tram hem de seguir les indicacions blanques i vermelles 
de GR que segueixen riu avall -ara pel costat esquerre orogràfic del riu- fins al pont de les Moles, on 
tornem a creuar el riu i arribem a la població de Llorts (1:50h - 1.430m). Creuem aquest pintoresc nucli 
de població i anem a buscar el camí que remunta la vall del riu Angonella. 

Abordem ara el tram més exigent de l’etapa. Des d’aquest punt hem de guanyar 1000m de desnivell 
positiu fins a la carena del pic de la Burna, que des de Llorts ens queda just a l’O si tracem una línia recta 
imaginària. Comencem a remuntar la bonica vall d’Angonella acompanyats per sargantanes i llangardaixos 
que, al revés de nosaltres, busquen les clarianes que ofereix el bosc per agafar una mica de calor. La 
pujada transcorre per un preciós bosc de pi roig i falgueres que amb l’alçada dona pas a avets, pi negre i 
ginebró. Ja cap a la cota 2000m, apareixen les clarianes i el bosc es va obrint. Aviat ens trobem completament 
a l’estatge alpí, caracteritzat pels prats d’alta muntanya, que ens permeten gaudir d’unes vistes 
espectaculars. Passem pel refugi de l’Angonella (4:40h - 2.230m) i, una mica més amunt, deixem a 
la nostra dreta els bonics estanys de l’Angonella. Avançant ara en clara direcció S i acompanyats per 
l’olor melosa de les petites flors alpines que cobreixen els prats -com la flor de pastor-, abordem l’últim 
tram d’ascens fins al capdamunt de la carena del pic de la Burna (5:50h - 2.560m). 

Després de recuperar forces i gaudir de les sensacionals vistes que aquest indret privilegiat ens ofereix, 
comencem a resseguir la carena cap a la nostra esquerra (E) fins al pic del Clot del Cavall (2.586m), punt 
més alt de la jornada. Mirant enrere, observem clarament el punt on hem assolit la carena. Baixem a 
buscar el collet del Clot de Cavall, on el camí gira cap a la dreta (O) i comença a flanquejar la muntanya 
fins al refugi de les Fonts (6:50h - 2.200m). Des d’aquest punt, fem un tram de descens pel màxim 
pendent (hem de perdre uns 100m d’altitud aproximadament) seguint marques grogues i enllacem amb 
el camí que flanqueja la muntanya a una cota constant -rondant els 2.080m d’altitud- fins al collet de la 
Font Podrida i la cruïlla del camí del refugi del Pla de l’Estany (7:30h - 2.010m). Deixem el refugi de 
Pla de l’Estany a la nostra dreta i agafem la pista que baixa per la vall i que ens porta a enllaçar amb 
el GR 11 (8:15h - 1.740m). 

Acabem l’etapa seguint el bonic camí que remunta el riu Comapedrosa. Passem pel collet de Comapedrosa, 
on abandonem el GR, i finalment arribem al refugi de Comapedrosa (9:55h - 2.240m), punt final de la 
sisena etapa del GRP.

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!


