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Perquè aquest llibret pugui tenir una vida útil molt
llarga l’han de poder fer servir moltes persones. Si us
plau, un cop l’hagis utilitzat, deixa’l a les instal·lacions
del refugi quan finalitzis la ruta.
Moltes gràcies.

Mates de nabiu

A

quest recorregut connecta l’aparcament de la Molinassa i, molt a la vora, el refugi guardat de Vallferrera (Catalunya) amb el refugi guardat de Comapedrosa
(Andorra), tot resseguint el GR11. Permet descobrir alguns
dels elements i temàtiques més rellevants de l’alta muntanya
pirinenca. Té una longitud de 10,7 km, dels quals uns 7,5 km
transcorren per terres catalanes, dins el Parc Natural de l’Alt
Pirineu, i poc més de 3 km per territori andorrà, per l’interior
del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. El desnivell existent entre l’aparcament de la Molinassa i el port de
Baiau, punt més alt del recorregut i unió entre ambdós parcs i
estats, és de 964 m, mentre que entre aquest port i el refugi de
Comapedrosa és de -512 m.

Per a poder conservar el patrimoni d’ambdós espais protegits, cal
la implicació de tothom. És imprescindible, doncs, que respecteu la
normativa bàsica següent:
No es permet la circulació de motos, motos de neu, quads, així
com de cap vehicle motoritzat pels indrets no autoritzats.
Circuleu per la xarxa de camins, senders i corriols existents.
No encengueu foc ni llenceu deixalles, excepte en els indrets
autoritzats disposats a tal efecte.
Respecteu la flora i la fauna salvatges, així com el bestiar domèstic.
No altereu la calma i la tranquil•litat de la zona.

Aquest itinerari interpretatiu és una iniciativa conjunta del
Parc Natural de l’Alt Pirineu, espai protegit de 69.850 ha creat
l’any 2003 per la Generalitat de Catalunya, i del Parc Natural
Comunal de les Valls del Comapedrosa, declarat pel Comú de
la Massana l’any 2003, amb una superfície de 1.542 ha.
La senyalització d’aquest itinerari es basa en les senyals del GR11 més la presència de pivots de plàstic reciclat. Cada pivot
mostra un pictograma diferent, el qual permet interpretar, mitjançant un fulletó específic (demaneu-lo en qualsevol dels dos
refugis), els principals elements i temàtiques que sorgeixen al
llarg del recorregut.

El perill d’allaus pot ser elevat: informeu-vos-en abans de la visita.

INSTRUCCIONS D’ÚS
Aquest llibret es pot llegir en els dos sentits, és a dir, si comenceu pel refugi
del Comapedrosa haureu d’obrir el llibre per l’altre cantó, i si comenceu per
l’aparcament de la Molinassa heu de seguir amb aquest sentit de lectura.
Un cop arribeu al punt del Port de Baiau, punt que separa els dos espais
protegits, cal que gireu el llibre i seguiu llegint primer la pàgina de la dreta
i després la pàgina de l’esquerra i per avançar pàgina heu de fer-ho cap a
l’esquerra.

Aparcament d’inici d’itinerari
Singularitat natural o paisatgística
Àrea d’esbarjo
Cabana
Refugi guardat o alberg
Refugi lliure
Font
Església o capella
Pista forestal regulada
Camins senyalitzats
Itinerari La Molinassa-Comapedrosa

APARCAMENT DE LA MOLINASSA
A
GR 11

Bàlec

Llucareta

D

Sargantana pallaresa

0 m / 10.695 m

2.267

Refugi de Comapedrosa
Refugi Vallferrera
1.905

Aparcament La Molinassa
1.815

es de l’aparcament podeu
observar a la solana, entre
els arbres, el refugi de Vallferrera,
propietat de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC).
Es troba a 1.905 m d’altitud i és un dels més antics de Catalunya, construït l’any 1935. Recentment
ha estat ampliat, i ara disposa d’una capacitat de 60
places, amb presència del guarda de juny a octubre.
e. S’hi
arriba en 15 minuts tot travessant un pont de fusta
t situat
it t
a 400 m de l’aparcament. Està envoltat d’un bosc mixte
de pi roig i pi negre i, en alguns punts, per matollars de
bàlec o “escobars”, que tenyeixen el paisatge d’un groc
intens durant la seva floració, al mes de juny. Els escobars i prats adjacents són l’hàbitat de l’escassa perdiu xerra.

CABANA DELS CARRABINERS

BOSC MADUR SUBALPÍ
GR 11

E

n aquest indret podeu observar els principals elements que caracteritzen un bosc
madur subalpí, dominat pel pi negre i l’avet: arbres de diferents mides i edats, arbres morts en
peu, arrencats per les inclemències del temps
o amb cavitats, fusta morta al terra, abundància
d
de líquens... Tot i el “desordre” aparent, és un ambien
bient que genera microhàbitats per animals
molt especialitzats, com insectes de
la fusta morta que alimenten ocells
escassos com el picot negre. Part
d’aquest bosc es va protegir el 1998
mitjançant un conveni entre l’EMD
d’Àreu i l’Obra Social de Catalunya Caixa.

1.820

Branca de pi negre

200 m / 10.495 m

Restes d’una antiga cabana construida per la guàrdia civil

A

l costat del camí podeu veure les restes
d’una antiga cabana. Segons el coneixement popular, la va construir la Guàrdia Civil
just després de la Guerra Civil Espanyola, per
controlar el pas fronterer entre la Vall Ferrera i
Andorra i l’Ariège, pels ports de Sotllo, Port Vell,
Boet i Baiau, que conflueixen en
aquest punt. Sobretot es vigilava
el contraban de mercaderies amb
Andorra, i també l’entrada dels
maquis després de la guerra. Prop
d’aquí hi ha una gran moixera de
guilla o besurt, que a la tardor
s’omple de fruits vermells, molt
apreciats pels ocells de la família
dels túrdids (tords i grives).
Riber amb fruit

1.850

Restes d’alimentació de picot negre

GR 11

345 m / 10.350 m

PLA DE BOET

ALLAUS DE BOET
GR 11

D

1.880

avant
nostre
podem observar l’espectacular
panoràmica
d’un
dels indrets de major valor paisatgístic
d
del Parc Natural de l’Alt
Piri
Pirineu: el Pla de Boet. Es
tracta d’una antiga cubeta de
Passera al Pla de Boet
sobreexcavació glacial reblerta
de sediments, tan planera que els rius i barrancs que la travessen han adoptat atractives formes serpentejants. En el
mateix pla neixen dos fonts que uneixen les seves aigües al
riu de Boet: la font del Mossèn Mauri i la de la Cabana Vella.
L’abundància d’aigua i la bona pastura fan que aquesta
sigui una zona molt freqüentada pel bestiar durant
l’estiu, especialment el boví i l’equí.

825 m / 9.870 m

Vessant sobre el Pla de Boet

U

s trobeu davant de canals per on, durant
l’hivern, baixen periòdicament allaus de
neu, donat el fort pendent, la forma acanalada del terreny i l’existència d’una capçalera on s’acumula molta neu. Aquest fenomen
dinàmic condiciona la vegetació de l’entorn.
Hi podeu veure la dominància d’arbres joves dee
tronc flexible, sobretot de
fulla caduca, com el bedoll,
amb l’escorça blanca. Quan baixa
b i
una allau més gran s’emporta arbres més vells, pins negres situats
a la perifèria d’aquestes canals, que
queden dipositats al seu peu, al Pla
de Boet, on es van descomposant
lentament.
Empremtes dels allaus
1.915

Pla de Boet

GR 11

1.335 m / 9.360 m

PLA D’ARCALÍS

FONT D’ARCALÍS
GR 11

Passera al Pla d’Arcalís

A

Font d’Arcalís

A

2.020

questa sorgència,
que s’incorpora
tot seguit al riu de
Baiau, no presenta
aquests sulfats i, durant un temps, va esRanunculus aconitifolius
devenir un refugi per a
les truites que evitaven els efectes tòxics dels sululfats. D’aquesta font brolla aigua bona per beure,
re, no
tractada però molt freda... difícilment podreu mantenir
t i
la mà dins l’aigua gaire estona! Molt a la vora, una
palanca de fusta ens condueix pel bosc d’Arcalís fins
l’indret conegut com Lo Mercat, punt històric de
trobada entre els habitants de la Vall Ferrera i de la vall occitana d’Auzat i Vicdessos per intercanviar i comerciar amb
productes diversos. Nosaltres, però, seguim pel GR.

2.015

questa zona més planera, com
el Pla de Boet, és una cubeta de
sobreexcavació creada per la glacera, que es va anar colmatant de sediments fins presentar l’estat actual. A l’estiu,
els ufanosos prats s’omplen de flors i d’insectes,
com
c
la papallona apol•lo, típica de prats alpins i
sub
subalpins. És de destacar, en el riu de Baiau, el color
blanc de les pedres: aquest
fenomen es deu a la precipitació de sulfats provinents
d’una sorgència natural situada riu amunt, la qual és tòxica
per a nombroses espècies de
la fauna aquàtica, com la truita, que gairebé ha desaparegut d’aquest tram.
Papallona apol·lo

GR 11

1.835 m / 8.860 m

2.095 m / 8.600 m

TARTERES DE LA COMA DE BAIAU

LA SOCALMA DE LA COMA DE L’ORRII

GR 11

Vista de la tartera

L

La Socalma

D

2.150

avant d’aquest pla de la Coma de
l’Orri, format també per la colmatació d’un antic estany glacial, trobem la
Socalma, un abric natural on hi caben 4 o 5
persones, que serveix de refugi improvisat
en cas de mal temps. Segons el
coneixement popular, abans aquí
es resguardaven els caçadors
andorrans que encalçaven els
isards que es troben per aquestes contrades. Si us fixeu bé en
les roques del davant, és possible
veure’n algun. L’isard, molt àgil,
té unes banyes petites o corbades que no cauen mai, i a l’hivern
el seu pelatge és més fosc que a
l’estiu.

2.095

es parets dels circs i
els vessants rocosos
de la vall, com els que
veieu aquí, presenten
importants cons i talussos d’esbaldregalls, coneguts
g
com tarteres; algunes
d’elles
d’el (sobre tot les situades
a més cota) tenen una dinàmica
Primer pla de la tartera
actual força activa (caiguda de
blocs, colades de pedres, canals d’allaus). Aquest és un
hàbitat freqüentat per espècies com el talpó de tartera,
que fa els caus per dins dels blocs. Tot i que és molt difícil veure’l, podem trobar-ne indicis en forma de petites
acumulacions d’herbes seques entre les pedres de la tartera.

GR 11

2.795 m / 7.900 m

3.010 m / 7.685 m

Cria d’isard

BASSA DEL CAMÍ DE BAIAU

BLOC ERRÀTIC

GR 11

La Bassa

P

Bloc erràtic

T

eniu al costat un gran bloc de pedra esquistosa, que va ser transportat per
l’antiga glacera de Baiau i dipositat en aquest
punt, una vegada la glacera va anar fonent-se
i retrocedint. Heu pensat mai que les glaceres
són grans rius de gel que transporten pedres o
qualsevol objecte que hi caigui? Actualment, less
ovelles que pasturen per la zona l’utilitzen com
om
a petit abric per protegir-se del sol, durant les
es hores de màxima insolació. Els pèls blancs enganxats
t a
la roca en són una prova concloent. Les baixes en
aquests ramats d’ovelles generen aliment per
ocells com el voltor o el trencalòs.

2.325

Voltor comú

2.250

etita bassa que
s’omple durant
el desgel a la primavera i que, al final
de l’estiu, s’arriba a
assecar. Tot i la seva
temporalitat,
t
és utilitzada per amfibis com la graPosta de granota roja
nota roja, de la qual en podreu
veure algun adult i nombrosos capgrossos o “culleretes”.
Des d’aquest punt s’observa molt bé el port de Boet, a l’altra
banda de la vall, que a l’època de les glaciacions va ser ocupat per una gran acumulació de gel que baixava per ambdós
costats, connectant dues conques diferents (coll de transfluència glacial). Aquest port va ser molt utilitzat pels traginers i pastors que anaven o venien de l’Ariège.

GR 11

3.625 m / 7.070 m

4.270 m / 6. 425 m

ESTANYS D’ASCORBES

ESTANYS DE BAIAU
GR 11

E

l circ d’Ascorbes mostra un modelat glacial
ben conservat, amb crestes, parets rocoses,
bretxes i el fons amb cubetes de sobreexcavació actualment ocupades pels estanys del mateix nom. Aquests estanys estan limitats aigües
avall per llindars rocosos de forma arrodonida,
p
produïda per la mateixa erosió glacial. La seva poca
profunditat ens permet veurehi invertebrats aquàtics que de
tant en tant, a l’estiu, atreuen
ocells com la merla d’aigua o
aigüerola, que es desplaça per
la xarxa fluvial tot buscant el seu
aliment.

2.370

Larva de libèl·lula

4.840 m / 5.855 m

Estanys de Baiau

U

s trobeu davant del gran circ glacial de
Baiau, on començava i es nodria la glacera
principal que baixava al llarg de la Vall Ferrera gairebé fins a Llavorsí. Aquest circ presenta
nombroses formes glacials, entre les quals tarteres funcionals, congestes de neu, cubetes de sobreexcavació (on es situen els estanys) o glaceress
rocalloses, alguna de les quals, com la situada sota
ota
el pic de Sanfons, pot haver estat activa fins èpocaa molt
recent (Petita Edat del
d l Gel,
G l en
època moderna). Al voltant
dels estanys, on el sòl ho permet, es fan prats on trobem
flors alpines com la Gentiana acaulis.

Refugi lliure de Baiau
“Josep Mª Montfort” (FEEC)

2.505

Estanys d’Ascorbes

GR 11

6.185 m / 4.510 m
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Vista d’Andorra des del port de Baiau
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PORT DE BAIAU

ESTANY NEGRE
GR 11

GR 11

Estany Negre, amb el port de Baiau al fonss

FForat dels Malhiverns

2.779

eu arribat al
port de Baiau, a
2.779 m, punt d’unió
entre el Parc Natural
de l’Alt Pirineu, en territori català, i el Parc
Natural Comunal de les
Valls del Comapedrosa, en
Trencalòs
terres andorranes. La vista vers
l’oest, amb els estanys de Baiau com a protagonistes, i el
sud, on hi ha l’estany Negre, s’eixamplen sense límits. Al
nord-est veiem, a poca distància, la collada del Forat dels
Malhiverns, i a l’est l’Alt del Comapedrosa (2.942 m), el cim
més alt d’Andorra. Aquest és un bon indret per observar
rapinyaires tan emblemàtics com el trencalós, el voltor
comú, l’àguila daurada o el falcó pelegrí.

7.540 m / 3.155 m

L

’estany Negre, regne de les congestes, es
troba entre l’Agulla de Baiau (2.860 m),
al nord-oest, i els terregalls de l’Alt de Comapedrosa a l’est. La fauna i la flora aquàtiques d’aquest medi lacustre, un dels més alts
d’Andorra (2.631 m), són força pobres, atès
que l’aigua és àcida i pobra en nutrients, però less
espècies que, amb una
na
mica de sort i paciència,
a, podem observar als medis
dis terrestres circumdants són molt interessants. Aquí viuen la serenalla
o sargantana pallaresa, petit
rèptil endèmic d’una reduïdíssima àrea pirinenca, la perdiu
blanca i l’ermini.
Ermini

2.631

H

8.205 m / 2.490 m

BASSA DE L’ESTANY NEGRE

LES CANYORQUES

GR 11

GR 11

Cerasti pirinenc

2.592

8.710 m / 1.985 m

U

s trobeu a les Canyorques, just enmig
del circ glacial de la capçalera de la vall
de Comapedrosa. Els circs glacials, en forma d’amfiteatre, corresponen a les conques
d’alimentació de les glaceres de la darrera
glaciació quaternària, que tingué el seu màxim
fa entre 45.000 i 50.000 anys. Altres empremtess
del modelatge glacial són les morrenes de
glacera rocallosa (visibles al sud d’on us trobeu, a l’altre vessant de la vall), les crestes
i pics, com el pic de Sanfons (2.889 m;
situat a la capçalera del circ, en direcció
nord-oest), i els estanys glacials.

Marmota

es
rodalies
de la bassa
de l’estany Negre, a una altitud
de 2.592 m, són
un bon indret per
descobrir alguna de
les plantes característiques dels medis alpins. En
Bassa de l’estany Negre
aquestes contrades viuen,
mig amagades entre els grans blocs rocosos, la falguera
Cryptogramma crispa, el Cerastium pyrenaicum, de flors
blanques i pètals bilobulats, la Linaria alpina, de flors liles, i la Viola cenisia. Molt més grossa i vistosa, amb espectaculars flors acampanades de color groc durant els
mesos de juliol i agost, és la Gentiana burseri.

2.490

L

Bestiar a les Canyorques
ess

9.165 m / 1.530 m

SALT D’AIGUA

PLETA DE COMAPEDROSA
GR 11

Cabana de pastor

A

2.260

l vostre costat serpenteja el riu de
l’estany Negre, llar de
la granota roja, que aigües avall es converteix
en el riu de Comapedrosa. Quan aquest darrer curs
fluvial s’uneix amb el Pla de
l’Estany, prop del límit altitudinal
inferior del parc, dóna lloc al riu
Pollós, afluent del riu d’Arinsal. Al
Salt d’aigua
nord d’on us trobeu, a la solana de la vall de Comapedrosa, podeu observar un con de dejecció, acumulació
en forma de ventall formada per materials dipositats per
les aigües torrencials, així com la cicatriu deixada per un
despreniment recent.

9.950 m / 745 m

S

i mireu cap al nord veureu, a sota vostre, la
pleta, que s’utilitza per aplegar el bestiar, i
la cabana de pastor de Comapedrosa. Es tracta de dues infraestructures ramaderes tradicionals, restaurades pel Comú de la Massana
l’any 2009, d’elevat interès, tant des del punt
de vista cultural com per a
la gestió de l’espai protegit.
git.
t
El medi biològic d’aquest indret
està presidit per patamollss i molleres, amb espècies tan interessants
com la viola d’aigua, una de les
poquíssimes plantes insectívores dels Pirineus, la Eriophorum angustifolium i orquídies
com la Orchis maculata.

Orchis maculata

2.260

Amplexus de granota roja

GR 11

10.530 m / 165 m

REFUGI COMAPEDROSA
GR 11

Marcòlic pirinenc

E

l refugi de Comapedrosa, propietat del Govern d’Andorra, es troba a 2.266 m d’altitud.
Es tracta del primer refugi guardat del país,
obert de mitjan juny a mitjan setembre, amb
una capacitat per a 72 persones i servei de
cuina. Les seves rodalies són un bon indret per
descobrir arbusts com l’abarset o neret, de fulles
lanceolades i flors roses, i el ginebró, de fulles estretes i punxents. Durant el més
de juliol són conspícues les
flors grogues i pèndules del
marcòlic pirinenc, i és relativament freqüent observar algun isard a les parets rocoses
que es troben al sud-oest del
refugi.
Abarset o neret
1.815

2.266

Refugi de Comapedrosa

Aparcament de la Molinassa

10.695 m / 0 m

Viola d’aigua

Mates de nabiu

A

quest recorregut connecta el refugi guardat del Comapedrosa (Andorra) amb l’aparcament de la Molinassa i, molt
a la vora, el refugi guardat de Vallferrera (Catalunya), tot
resseguint el GR11. Permet descobrir alguns dels elements i temàtiques més rellevants de l’alta muntanya pirinenca. Té una
longitud de 10,7 km, dels quals poc més de 3 km transcorren
per territori andorrà, per l’interior del Parc Natural Comunal de
les Valls del Comapedrosa, i 7,5 km per terres catalanes, dins el
Parc Natural de l’Alt Pirineu. El desnivell existent entre el refugi
del Comapedrosa i el port de Baiau, punt més alt del recorregut i
unió entre ambdós parcs i estats, és de 512 m, mentre que entre
aquest port i l’aparcament de la Molinassa és de -964 m.
Aquest itinerari interpretatiu és una iniciativa conjunta del Parc
Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, declarat pel
Comú de la Massana l’any 2003, amb una superfície de 1.542
ha, i del Parc Natural de l’Alt Pirineu, espai protegit de 69.850 ha
creat l’any 2003 per la Generalitat de Catalunya.
La senyalització d’aquest itinerari es basa en les senyals del
GR-11 més la presència de pivots de plàstic reciclat. Cada pivot
mostra un pictograma diferent, el qual permet interpretar, mitjançant un fulletó específic (demaneu-lo en qualsevol dels dos
refugis), els principals elements i temàtiques que sorgeixen al
llarg del recorregut.
Al final del llibret podeu consultar el mapa de la ruta.

Per a poder conservar el patrimoni d’ambdós espais protegits, cal
la implicació de tothom. És imprescindible, doncs, que respecteu la
normativa bàsica següent:
No es permet la circulació de motos, motos de neu, quads, així
com de cap vehicle motoritzat pels indrets no autoritzats.
Circuleu per la xarxa de camins, senders i corriols existents.
No encengueu foc ni llenceu deixalles, excepte en els indrets
autoritzats disposats a tal efecte.
Respecteu la flora i la fauna salvatges, així com el bestiar domèstic.
No altereu la calma i la tranquil•litat de la zona.
El perill d’allaus pot ser elevat: informeu-vos-en abans de la visita.

INSTRUCCIONS D’ÚS
Aquest llibret es pot llegir en els dos sentits, és a dir, si comenceu per
l’aparcament de la Molinassa haureu d’obrir el llibre per l’altre cantó, i si
comenceu pel refugi del Comapedrosa heu de seguir amb aquest sentit de
lectura. Un cop arribeu al punt del Port de Baiau, punt que separa els dos
espais protegits, cal que gireu el llibre i seguiu llegint primer la pàgina de la
dreta i després la pàgina de l’esquerra i per avançar pàgina heu de fer-ho cap
a l’esquerra.
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Perquè aquest llibret pugui tenir una vida útil molt
llarga l’han de poder fer servir moltes persones. Si us
plau, un cop l’hagis utilitzat, deixa’l a les instal·lacions
del refugi quan finalitzis la ruta.
Moltes gràcies.

