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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud mínima    

Altitud màxima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Estanys de Ransol i pic de la Serrera (2.913m)
Ascendim a l’espectacular cim del pic de la Serrera 
per la vall de Ransol i fem el descens pel bonic 
camí  del refugi dels Cóms de Jan

Ransol, Parròquia de Canillo, Andorra

                        Alta (F)

                                           4:15h

                                  10,6 km

                                           1.010m

                                  1.944m      

                                   2.913m

                                                     Final carretera Coma Ransol

                                               Ransol

CatalàCatalà
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Final de la carretera de la Coma de Ransol 0:00h 1.944m 42.612046º 1.637757º

         Estany primer de Ransol 1:00h 2.404m 42.617375º 1.617779º

        Estany segon de Ransol 1:10h 2.448m 42.619596º 1.615503º

        Cruïlla amb el GRP 1:15h 2.455m 42.619978º 1.613245º

        Estany dels Meners de la Coma 1:45h 2.606m 42.623174º 1.608756º

        Enllaç amb el sender GRP  1:55h 2.651m 42.621452º 1.608126º

        Collada dels Meners 2:05h 2.709m 42.621078º 1.606095º

        Pic de la Serrera 2:25h 2.913m 42.625558º 1.602542º

        Desviació 2:35h 2.744m 42.622023º 1.605350º

 1     Refugi dels Cóms de Jan 3:45h 2.224m 42.618422º 1.638844º

        Riu de Jan 3:55h 2.119m 42.615588º 1.638484º

        Zona de pícnic 4:10h 1.973m 42.612279º 1.638800º

        Final de la carretera de la Coma de Ransol 4:15h 1.944m 42.612046º 1.637757º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84

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

Gaudir de les vistes extraordinàries que ens ofereix el pic de la Serrera.

Descobrir les antigues restes de les mines de la collada dels Meners.

Els bonics estanys de la vall de Ransol, una vall d´origen glacial.

SABIES QUE...

Les mines de la collada de Meners, a la part superior de la Coma de Ransol, van ser una de les 
explotacions mineres més importants d’Andorra? La seva explotació va començar a principis 
del segle XVII per les famílies Areny i Rossell d’Ordino. Amb el mineral que s’extreia d’aquestes 
mines s’abastia les fargues del Serrat, d’Envalira i de Canillo. Van ser explotades fins a mitjans del 
segle XIX, quan la demanda de ferro va reduir-se dràsticament i les fargues van tancar.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de 10,6 km de longitud que ascendeix al pic de la Serrera per la vall de Ransol, a la 
parròquia de Canillo. El recorregut puja per la vall de Ransol, passant pels estanys de Ransol i de 
Meners de la Coma, i arriba al cim per la seva carena S. La baixada la fem seguint el mateix itinerari 
fins després de la collada de Meners, on agafem el sender GRP que ens porta fins al refugi lliure de 
Cóms de Jan. En aquest punt deixem el GRP i davallem en direcció S fins al punt d’inici de la ruta. 
L’itinerari està senyalitzat amb punts de color groc fins al cim de la Serrera, a excepció del tram del 
circ dels Meners, on només hi trobem alguna fita. Durant la baixada seguim les marques del GRP fins 
al refugi dels Cóms de Jan i, a continuació, punts grocs un altre cop. El recorregut supera un desnivell 
considerable i no presenta cap dificultat tècnica, però hem de tenir en compte que transcorre per 
terreny d’alta muntanya.

Aquesta ruta ens permet descobrir el pic de la Serrera des del vessant de llevant (E), pujant per la preciosa vall 
de Ransol, a la parròquia de Canillo. Aquest itinerari destaca per l’extraordinària bellesa dels seus paisatges 
d’alta muntanya i per la presència d’infinitat d’espècies de flora i fauna típiques d’aquests indrets. També 
descobrim els estanys d’origen glacial de Ransol i dels Meners de la Coma, així  com les antigues mines de 
la collada dels Meners. I, des del cim, gaudim d’una àmplia panoràmica cap a totes direccions, amb vistes 
a cims emblemàtics de l’Arieja i d’Andorra. Si us agrada l’alta muntanya, no podeu perdre-us aquesta ruta!

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem al poble de Ransol des de la carretera CG-2 (que va resseguint tot el curs del riu Valira d´Orient). 
Entre els nuclis de l´Aldosa i del Tarter, més o menys a l´altura del telecabina del Tarter, trobem la rotonda 
des d´on surt la carretera de Ransol (senyalitzat). Aquesta carretera s´enfila per la muntanya (N) i al cap 
d´uns 700m arriba al nucli de Ransol. Aquí agafem la carretera de la Coma de Ransol i la seguim durant 
2 km fins al seu final, on hi ha una petita esplanada (on podem estacionar els vehicles).
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Comencem el recorregut al        final de la carretera de la Coma de Ransol (0:00h - 1.944m), on hi ha 
una petita zona per estacionar els vehicles. Prenem el camí senyalitzat amb punts grocs i que passa 
pel costat d’un vell mur de pedra seca, en direcció O. Seguim el corriol que s’endinsa en un bosquet 
de pi negre i nerets, ben a prop del marge del riu dels Meners, que baixa amb força. Passem un parell 
de salts d’aigua del riu dels Meners i remuntem pel pendent de l’esquerre, entapissat de nerets. 
Arribem a un petit estretament de la vall i seguim amunt pel vessant dret orogràfic. 

Guanyem una mica d’alçada i passem per sobre de la font dels Clots de la Llosa, una surgència 
que brolla amb abundància. Seguim el senderó i retornem al torrent principal, que creuem una 
mica més amunt, en arribar a un planell. Creuem el planell i, després de travessar un altre petit curs 
d’aigua, pugem en direcció NO pel marge esquerre orogràfic del riu (el dret de pujada). Remuntem 
un pendent herbós força dret tot fent llaçades. Si ens hi fixem, a l’altre costat del torrent, sobre uns 
ressalts rocosos, veurem brillar una placa. És un record de Guy Pistre, un esquiador francès, autor 

MÉS INFORMACIÓ

PICS: Pic de la Serrera (2.913m)

DURADA: Dia complet

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:15h en total: 2:25h des del punt d´inici fins al pic de la 
Serrera pujant pels estanys de Ransol i 1:50h des del pic de la Serrera fins al punt final passant pel 
refugi de Cóms de Jan.

DESNIVELL ACUMULAT: 1.010m

DIFICULTAT: Alta (F). La ruta no presenta cap dificultat tècnica específica, però transcorre per terreny 
d’alta muntanya. Físicament és una ruta exigent, amb més de 1.000m de desnivell a superar.

ÈPOCA: Finals de primavera, estiu i tardor, si no hi ha neu.

CARTOGRAFIA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: En cas de necessitat, la cabana de Meners i el refugi de Cóms de Jan ens poden 
servir d´aixopluc.

RECORREGUT

1
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d’una excepcional guia d’itineraris d’esquí per Andorra. Assolim una petita balconada on hi queda 
enclotat el petit       estany primer de Ransol (1:00h - 2.404m). Deixem l’estany a la nostra esquerra 
i continuem amunt, ara per un pendent menys pronunciat, fins que arribem a        l’estany segon de 
Ransol (1:10h - 2.448m), més gran que l’anterior i d’aigües profundes. 

Voregem l’estany per la dreta i continuem seguint les marques de pintura grogues que ens porten 
fins a la       cruïlla amb el GRP (1:15h - 2.455m), el sender de gran recorregut que dóna la volta al 
Principat d’Andorra. En aquest punt deixem les marques grogues que giren cap a l’esquerra. Atenció!: 
nosaltres seguim amunt, en direcció N i anem a cercar el torrent que baixa de l’estany dels Meners 
de la Coma i que es despenja per un ressalt de roca. Pugem cap a l’esquerra per un pedent que ens 
permet superar el ressalt i anem a buscar una petita canaleta força dreta que, en diagonal i sense 
cap dificultat, ens condueix fins a sobre de la balconada. Arribem a l’impressionant circ de Meners, 
una gran depressió semicircular d’origen glacial en forma d’amfiteatre i que queda encerclada pels 
pics de la Serrera i de la Coma de Senyac. 

Seguim ara pel planell en direcció NO fins que arribem a         l’estany dels Meners de la Coma (1:45h 
- 2.606m). Deixem enrere l’estany dels Meners i girem cap a l’esquerra (S). Pugem per un pendent 
herbós i sense rastre de corriol que ens porta a        enllaçar amb el sender GRP (1:55h - 2.651m). Tot 
seguit arribem a la cabana dels Meners. Aquesta cabana, ara reconvertida en un aixopluc precari 
però que ens pot ser útil en cas de necessitat, deu la seva existència a les antigues mines de la Coma 
de Ransol, de les quals encara podem veure’n indicis, en forma de clots, tot pujant cap a la collada 
dels Meners. Seguim enfilant-nos pel pendent seguint l’ample camí senyalitzat amb les marques 
grogues i vermelles del GRP i arribem a la        collada dels Meners (2:05h - 2.709m), situada entre 
dos prominències rocoses. A l’altre costat de la collada apareix la bonica vall de Sorteny i l’altiu pic 
de l’Estanyó, el segon cim més alt d’Andorra, situat dins del Parc Natural de la Vall de Sorteny, un 
dels tres espais naturals protegits del territori andorrà. 

Deixem el sender de gran recorregut i retrocedim uns metres fins a un corriol que surt cap a l’esquerra, 
senyalitzat amb marques de color groc. Evitem el tros més escarpat d’aquest tram rocós i ascendim 
pel fort pendent del Serrera, tot fent llaçades. Sense dificultats arribem al cim del      pic de la Serrera 
(2:25h - 2.913m). Hem assolit el tercer cim més alt del Principat! Des d’aquest cim pissarrós de tons 
rogencs i grisosos gaudim d’unes vistes panoràmiques immillorables. Ens trobem en el límit fronterer 
amb la regió de l’Arieja, ja a França. Cap a l’E, una estreta carena uneix el Serrera amb la Coma de 
Senyac i continua cap al pic de Mil Menut, la Pala de Jan i el pic de Ransol. Al N hi tenim el massís de 
Laston i al NO destaca el cim piramidal del pic de Tomasset, amb el bonic estany de Solanet als seus 
peus. A l’O apareix una altiva muntanya de tonalitats vermelloses: és el Fontblanca. Més a l’O veiem 
el massís de la Pica d’Estats. Cap al SO s’alça el Comapedrosa, el cim més alt d’Andorra i, al S, el pic 
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de l’Estanyó. Una carena uneix el pic de l’Estanyó amb el vessant escarpat del pic de la Cabaneta, 
que al mateix temps s’uneix al pic de la Serrera passant per la collada de Meners i la carena per on 
hem pujat. 

Després d’un merescut repòs gaudint d’aquest esplèndid paisatge muntanyós emprenem la baixada. 
Desfem el camí de pujada i perdem altura ràpidament fins a prop de la collada dels Meners, on 
agafem una          desviació (2:35h - 2.744m) a l’esquerra que enllaça amb el GRP, prop de la cabana de 
Meners. A partir d’aquí seguim el sender de gran recorregut que va descendint tot fent ziga-zagues 
per un camí ample i ens condueix cap a l’estany segon de Ransol. Just abans d’arribar-hi, trobem 
la cruïlla - GRP (2:50h). Deixem enrere a la dreta el camí de les marques grogues per on hem 
pujat abans i continuem pel GRP, que segueix recte en direcció NE. El corriol flanqueja per vessants 
herbosos de notable pendent però sense cap dificultat. Travessem un petit torrent que davalla des 
de l’estany Mort i continuem sense guanyar ni perdre altura una estona més. Arribem a un punt on el 
camí comença a perdre altura ràpidament i voreja un turó pel seu vessant meridional (S). Un cop hem 
superat aquest faldar, i després d’una suau pujada, arribem al       refugi dels Cóms de Jan (3:45h - 
2.224m). Els imponents llindars rocosos que s’alcen darrera del refugi són testimoni d’un passat en 
què totes aquestes valls estaven cobertes per les glaceres. 

Deixem les marques grogues i vermelles del GRP, que continuen cap al refugi de la Cabana Sorda, 
i agafem el camí que baixa cap al S, marcat amb pintura groga. Avancem pel marge dret del riu. 
Passem un salt d’aigua i creuem el      riu de Jan (3:55h - 2.119m), saltant de pedra en pedra. Ens 
endinsem al bosc de pi negre i descendim, fent llaçades, fins a una        zona de pícnic (4:10h - 1.973m). 
Travessem el riu de Meners per un pont i arribem al        final de la carretera de la Coma de Ransol 
(4:15h - 1.944m), on finalitzem aquesta fantàstica excursió d’alta muntanya.
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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.

Museu de la moto de Canillo 

El Museu de la Moto de Canillo és el primer museu d’aquestes caracterís-
tiques a Andorra i es va construir per retre homenatge a aquest vehicle. Al 
museu podrem repassar la història d’aquest vehicle de dues rodes i veure’n 
els exemplars més mítics i singulars de tots els temps. El Museu de la Moto 
està situat a 1 km de Canillo en direcció a França, just abans de l’església de 
Sant Joan de Caselles.

Coordenades GPS: 42.570853º 1.606914º

 Església de Sant Joan de Caselles 

Església romànica que data del segle XI-XII. És un dels edificis romànics 
més coneguts d’Andorra. Aquesta església destaca per ser l’única església 
romànica on s’ha trobat un Crist crucificat fet amb estuc. A part de les notables 
obres i pintures que allotja, en destaca el campanar d’estil llombard, separat 
del temple principal i unit a ell per un petit passadís. L’església de Sant Joan 
de Caselles està situada a 1 km de Canillo en direcció a França. 

Coordenades GPS: 42.570847º 1.607790º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

El Palau de Gel de Canillo 

Al Palau de Gel hi podem trobar una piscina climatitzada, una pista de gel 
i diverses activitats per fer amb la família que combinen el lleure, l’esport 
i la gastronomia. Disposa d’una pista de gel olímpica on es pot practicar 
patinatge sobre gel, jugar un partit de hoquei, practicar kàrting sobre gel 
o jugar al curling. El Palau de Gel està situat al centre de Canillo.

Coordenades GPS: 42.566469º 1.597963º
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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 fiables 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!

RUTESPIRINEUS

http://www.rutespirineus.cat/guies-web-i-pdf-gratuites
http://www.rutespirineus.cat/sortides-organitzades-i-excursions-guiades-pirineus
http://www.rutespirineus.cat/comunitat-rutes-pirineus
http://www.rutespirineus.cat/serveis-per-a-organismes-i-empreses

