ETAPA 4: Prats - Arinsal
DIRECCIÓ: La Seu - Auzat
ITINERARI: Esportiu

Descriptor:
Es tracta d’un tram del GR 11 que permet enllaçar les valls de Canillo, Ordino i La Massana passant tant pel
fons de vall com per zones de bordes i collades.
Punt d’inici:
Prats

Interès:
Natural paisatgístic i cultural

DIFICULTAT

Classificació: fàcil
Nivell sortida : 1.578 m

SENYALITZACIÓ

Tram Prats / Coll d’Ordino: Camí Comunal
Tram Coll d’Ordino / Arinsal: GR11

Nivell arribada : 1.470 m
Desnivell acumulat : 1.238 m
Durada: 8 hores 10 minuts / 19 km

ACCÉS
Vehicle:
Prats:
Accés en vehicle des de Canillo a Prats per la carretera CS-250
Arinsal:
Accés en vehicle des del centre de La Massana fins al poble d’Erts per la carretera CG-4 i fins al poble d’Arinsal per la
carretera CG-5. Aparcament de la part baixa de l’estació d’Arinsal i després dels túnels al l’entrada del parc.

Autobús:
•
•
•

Transport públic nacional Línia L3: Andorra La Vella - Canillo / www.transportpublic.ad
Transport públic nacional Línia L5: Andorra la Vella – Arinsal /www.transportpublic.ad
Transport públic comunal: Línia M1: Arinsal -La Massana / www.lamassana.ad

Reserves taxi
Tel.:+376 828 000 / +376 863 000 / + 376 812 345
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MAPA I PERFIL

Coll d’Ordino 1.980m
Coll de les Cases 1.958 m

Prats
1.578 m

Arinsal 1.470 m
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DESCRIPCIÓ
Recorregut:
•

Prats – Meritxell.
Sortim del nucli de Prats cap al santuari de Meritxell pel camí ral, curt i agradable, passem varis oratoris i una
àrea de repòs.

•

Meritxell - Coll d’Ordino.
Seguim endavant pel camí que ens fa passar per sota del pont de Mereig . A partir d’aquí seguim la pujada en cap
al bosc de la Riba, creuem el planell de les Basses i seguint el camí fins al coll d’Ordino (1.980m).

•

Coll d’Ordino - Segudet (opció Ordino).
Després de gaudir de les grans vistes que ens ofereix el coll d’Ordino, agafem el tram del GR 11 que passa al
costat de la zona de berenada de la font de la Navina. Seguim el camí vell del coll d’Ordino fins arribar a la bassa
del Forat Fosc on continuarem per la pista forestal passant per les Bordes de Redort. Si volem baixar a Ordino
haurem de continuar la pista forestal seguint el riu de Segudet fins al poble.

•

Segudet- La Cortinada.
D’aquí passarem el pont sobre el riu i seguirem per una pista forestal que desemboca en una pujada que ens
portarà fins a la zona del Remugar. Travessem un bosc d’avets i de pi roig fins a les Planes de Sornàs i continuem
el camí que passa per sobre del camp de golf, arribant a La Cortinada.

•

La Cortinada – Arinsal.
Passem per la mola i serradora que se situa davant de l’Església de Sant Marti de la Cortinada, pugem uns 100
metres, ens desviem a la dreta per creuar el pont i agafem el camí ral fins arribar al pont d’Arans seguint el GR11.
Comencem a pujar cap al coll de les Cases (1.958 m). Continuem pel camí que creua el bosc de pi roig. Quan
trobem la carretera del Mas de Ribafeta l’agafem fins a l’arribada al poble d’Arinsal.

Llocs de repòs:
A la zona de Meritxell:
•

Zona de pícnic del camí ral de Meritxell a Prats: equipat amb taules i bancs.

A la zona de coll d’Ordino:
•

Zona del coll d’Ordino: Panell descriptiu de les diferents muntanyes.

•
•

Punt de berenada de la font de la Navina: equipat amb taules, bancs i graelles.
Punt de berenada del Forat Fosc : equipat amb taules, bancs i graelles.

Punts d’informació:
A Canillo:
Camí de Retrobament – Itinerari Esportiu d’Auzat a La Seu d’Urgell
• Caseta d’informació i turisme de Canillo,
situada a 1km de la població de Prats.
Tel. +376 753 600 /Web: www.vallsdecanillo.com / e-mail: vdc@canillo.ad
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Punts de serveis
A Canillo: (1 Km de la població de Prats)
• Farmàcia Abarset. Tel. + 376 851540
• Centre d’Atenció Primària de Canillo. Tel. +376 851 050
• Botigues i supermercats
A Ordino:
• Farmàcia Font Freda. Tel. +376 837 000
• Centre d’Atenció Primària d’ Ordino. Tel. +376 747 025
• Botigues
A Arinsal:
• Farmàcia d’Arinsal. Carretera general 5, 14, Ed. Joan de Torné, Local 4 Tel. +376 839 903
• Botigues i supermercats

Instal·lacions i activitats:
A Canillo: (1 Km de la població de Prats)
• Telecabina d’accés a l’estació d’esquí de Grandvalira. / Web : www.grandvalira.ad
• Palau de Gel : Espai lúdic esportiu (patinatge sobre gel, piscina, gimnàs...) / Web : www.palaudegel.ad
A Ordino:
• Sortides guiades
• Activitats lúdiques i esportives del bosc de Segudet (barranquisme, circuit aventura)
Informació: Oficina de Turisme d’Ordino : Tel.+376 878 173

GAUDEIX
A Prats:
• Església de Sant Miquel de Prats
A Prats, passarem al costat de l’església de Sant Miquel. L’edifici actual és el resultat de la reforma d’una
antiga església romànica possiblement duta a terme al final del segle XIII.
És una de les poques obres amb elements d’arquitectura gòtica a Andorra.

A Meritxell:
•

Santuari de Meritxell
Al poble de Meritxell destaquem l’imponent santuari projectat per Ricard Bofill a l’any 1976 ubicat al costat
de l’antic santuari cremat al 1972.

A Ordino
•

Centre Històric
El poble d’Ordino és un dels centres més ben conservat del Principat

•

Església parroquial de Sants Corneli i Cebrià
Al centre destaquen l'església parroquial de Sants Corneli i Cebrià, amb dues imatges de la Mare de Déu
romàniques dels segles XII i XIII;
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•

Museu Casa d’Areny Plandolit
Al centre del poble trobarem la Casa d’Areny Plandolit , avui convertida en museu etnològic.
reserves.museus@andorra.ad

•

Museu Postal
A la sortida d’Ordino es situa El Museu postal que ens introdueix en la història postal d'Andorra.
reserves.museus@andorra.ad

•

Museus Sant Jordi i de la Miniatura

A Arinsal
•

Estació d’esquí sectors Pal i Arinsal de Vallnord
L’itinerari passa per la part baixa del l’estació d’esquí del sector d’Arinsal que amb el sector de Pal i d’Arcalís
forma el domini esquiable de VALLNORD.
Es recalca que les pistes d’esquí són el motor econòmic de la parròquia de la Massana i ofereixen una àmplia
oferta d’activitats també a l’estiu.

•

Església de San Andreu del Prat del Campanar:
Arribant a Arinsal podem visitar San Andreu (segle XVII).Església de propietat privada, és una reconstrucció
de la primitiva església romànica

Viure la natura:
Des del coll de les Cases gaudirem de vistes espectaculars, d’una banda, cap a la vall d’Arinsal on sobresurt el Coma
Pedrosa (2.939m) que és el pic més alt d’Andorra i de l’altra cap a la vall d’Ordino.
Un altre punt panoràmic que no ens podem perdre és al coll d’Ordino la seva visió a 180º ens fa descobrir els
principals pics del país.
Al llarg de l’itinerari trobarem la flora i la fauna típica del Pirineus. Destaquem l’avetar del coll d’Ordino amb el picot
negre (Dryocopus martius), el mussol pirinenc (Aegolius funereus) i el gall de bosc (Tetrao urogallus) i molts ocells
forestals, els cabirols (Capreolus capreolus) i els arbres singulars de pi negre (Pinus uncinata) al coll d’Ordino

Provar:
•
•
•
•
•

Coques de canal i embotits de Canillo
Nectum d’avet
Trinxat amb rosta
Escudella
Carns a la brasa
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Assistir:
A Canillo:
• Festa de Major Canillo: tercer cap de setmana de juliol
• Concurs internacional de gossos d’atura (planells de Mereig-Canillo) últim diumenge de juliol
• Sant Roc , Patró de Canillo: 16 d’agost
• Festa Nacional d’Andorra al Santuari Nostra Senyora de Meritxell: 8 de setembre
• Fira del bestiar i artesania de Canillo: meitat d’octubre
A Ordino:
• Caramelles: dilluns de pasqua
• Sant Pere i l’Aplec del Serrat: 29 de juny
• El Roser: 1er cap de setmana de juliol
• El buner d’Ordino: una trobada que neix amb la idea de preservar les arrels i les tradicions de tot un
poble i de mantenir viva la llegenda, la seva història i la seva herència musical.
A La Massana:
• Escudella sant Antoni: 17 de gener.
• Roser de La Massana: Segon diumenge de juliol.
• Festa Major de La Massana: L’Assumpció:15 d’agost.
• Festa de sant Iscle i santa Victòria: 17 de novembre
A Arinsal:
• Festa Major d’Arinsal: Penúltim cap de setmana d’agost
• Sant Andreu d’Arinsal : 30 de novembre.

Descobrir:
•

El Santuari de Meritxell
Santuari de Meritxell, projectat per l’arquitecte Ricard Bofill i inaugurat l’any 1976. Es tracta d’una
construcció del tot eclèctica, que sintetitza l’obra de l’home i del paisatge que l’envolta, inspirant-se en
una barreja de diversos estils. Una reproducció de la talla romànica de la Mare de Déu de Meritxell
presideix l’altar, ja que l’original va desaparèixer en l’incendi de l’any 1972. El 8 de setembre se celebra la
Diada de Meritxell, festa nacional.

•

El patrimoni agro-pastoral
Fins als anys seixanta del segle XX, el bosc del coll d’Ordino era una massa forestal sense carretera.
Només el camí vell permetia vincular el poble d’Ordino al coll d’Ordino per anar fins a les bordes de
Mereig. La pastura infraforestal, en particular a la zona de la font de la Navina i l’avetar així com al coll
d’Ordino mantenia un bosc obert . Es conreaven les terres de Casamanya i les pastures del pic de
Casamanya acollien grans ramats d’ovelles que van deixar els seus rastres en els vessants. L’emblemàtic
pic de Casamanya (“casa gran” un Dolmen ?) amb posició quasi cèntrica en el país i el bony de les Neres
(“negres” o Bruixes) (D. Gàlvez), podien ser en temps remots, unes zones sagrades o de bruixeria i màgia.

•

Museu Casa Areny Plandolit
Al poble d’Ordino aconsellem visitar casa Areny Plandolit que va ser una de les cases més important de
les valls d’Andorra. El primer hereu de la casa va ser Guillem Areny Vidal. La seva família potent i influent,
controlava bona part de la indústria metal·lúrgica de la zona. La casa està distribuïda en tres pisos. A la
planta baixa hi ha el celler de l'oli i la llenya de la casa. Al primer pis hi podem trobar el menjador, les
habitacions, la cuina, la biblioteca, la capella, la sala de ball i finalment la sala d'armes. També els jardins
de la casa Areny tenien una característica única a Andorra vist que es van crear només per un motiu
ornamental. Carrer Major- Ordino.Tel.: + 376 839 760 / e-mail : reserves.museus@andorra.ad.
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•

•

Centre de Natura de la Cortinada
El Centre de Natura de la Cortinada presenta dos exposicions complementàries sobre: 2.104 m de
paisatge i els diferents ambients de la vall d’Ordino amb el seu patrimoni natural i cultural .Es tracta d’una
visita interactiva amb coses per escoltar, tocar, olorar i observar, apropant-se als detalls com sobrevolant
unes vistes panoràmiques, seguint l’aigua dels torrents de muntanya.
Casa Masover, al Vilar de la Cortinada
Tel:+376 849 849 / e-mail : centrenatura@andorra.ad

BIBLIOGRAFIA
Cartografia:
•
•

Mapa del recorregut edició Alpina a escala 1 : 40.000
Mapa 1.14. 7.14 i 8.14 de Muntanyes d’Andorra a escala 1 : 10.000, Govern d’Andorra

Llibres de consulta
•
•
•

Andorra Turisme & Comuns. Guia de senderisme Camins d'Andorra.
Comú d’Ordino. Guia de la Ruta del Ferro. Disponible a http://www.ordino.ad/PDF/guia-cat-cast.aspx
Comú de Canillo. Revista Camins.
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