PARC NATURAL COMUNAL DE LES
VALLS DEL COMAPEDROSA
ITINERARIS PER A CONÈIXER EL PARC
1- PISTA I CAMÍ DEL
PLA DE L’ESTANY
Recorregut: el present itinerari ascendeix,
majoritàriament en direcció nord-oest, des de
la barrera mòbil propera al dic d’Arinsal fins la
borda de les Agunes i la borda de la Coruvilla.
Hi ha dues possibilitats bàsiques per realitzar
aquest recorregut: a.-seguir la pista o, b.agafar un petit corriol que neix al costat dret de
la pista just on hi ha la primera barrera mòbil.
La primera possibilitat és més fàcil i assequible
per a tots els públics. La segona, malgrat ésser
una mica més dificultosa, és més agradable i
travessa indrets menys artificialitzats. Des de
la borda de la Coruvilla, l’itinerari segueix pel
serrat del rec d’Areny i arriba a la pleta i al
refugi del pla de l’Estany, tot combinant trams
per pista i trams per corriol.
Accés: per accedir al punt d’inici cal seguir la
senyalització del GR-11 (marques blanques i
vermelles) des de l’aparcament de l’estació
d’esquí d’Arinsal. Cal tenir en compte, a més,
que també es pot accedir fins a la pista del Pla
de l’Estany a través del Circuit Interpretatiu.
Alhora, prop de la borda de la Coruvilla neix el
camí del collet de Font Podrida, variant que
connecta aquest camí amb el de Percanela les Fonts.
Senyalització bàsica: marques blanques i
vermelles (GR-11 i GR-11.1). Una part del
recorregut, des de la cruïlla amb el camí del
refugi de Comapedrosa fins poc abans
d’arribar al pla de l’Estany, també correspon al
GRP i, per tant, també hi ha les marques
grogues i vermelles típiques d’aquest sender.
Longitud: 1.120 m
Durada aproximada: 1 hora 30 minuts
Desnivell: 420 m
Dificultat: Baixa

No us perdeu...
1.-Les avellanoses i les pinedes de pi roig de la part baixa de la
pista: a les zones d’alta muntanya, la màxima biodiversitat
s’assoleix a les zones més baixes, als indrets on coincideixen
zones obertes, com a resultat de les activitats agrícoles, i retalls
de vegetació natural. Aquest és el cas de la primera part del
recorregut. Entre els matollars i els pins rojos que envolten la
pista veureu restes d’antics murs de pedra seca, així com
diverses edificacions més modernes, construïdes per captar i
canalitzar l’aigua del pla de l’Estany.
2.-Els prats i les bordes de les Agunes i la Coruvilla.
3.-L’estany del pla de l’Estany: l’estany i el circ glacial del pla de
l’Estany conformem un dels indrets més bells i espectaculars del
parc. Entre la vegetació herbàcia que catifa aquest indret
s’inclouen espècies com la dent de ca, el ranuncle pirinenc, la flor
de pastor, la soldanel·la alpina i la prímula integrifòlia, totes elles
força abundants poc després de fondre’s la neu. Al nord de la
pleta descansa el refugi del pla de l’Estany, també anomenat
refugi Joan Canut.
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