ETAPA 5: Arinsal - Orris de Carla
DIRECCIÓ: La Seu - Auzat
ITINERARI: Esportiu

Descriptor:
Camí que uneix la vall de la Massana a la vall d’Auzat-Vicdessos creuant el poble i el port d’Arinsal (frontera).
Recorregut exigent, que passa pels ambients alpins i els estanys glacials de l’extrem nord del Parc Natural Comunal
de les Valls del Comapedrosa.

Punt d’inici:
Centre d’Arinsal

Interès: Espai protegit de gran valor patrimonial i natural.

DIFICULTAT

SENYALITZACIÓ
Tram Arinsal – Pla de l’Estany : GR11 i GR11.1

Classificació: mitja
Desnivellat sortida :

Tram Pla de l’Estany- Port d’Arinsal: Camí comunal
1.470 m

Desnivellat arribada : 1.644 m

Tram Port d’Arinsal- Orris de Carla :

Desnivell acumulat : 1.264 m
Durada: 6 hores 30 minuts / 14 km

ACCÉS
Vehicle:
Costat Andorrà: 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, situació de la
caseta d’atenció als visitants.
Costat Francès:
Carretera N-20 de Toulouse a Puigcerdà, a l’arribar a Tarascon-sur-l’Ariège prendre el desviament d’Auzat per la
carretera comarcal D. 8. A l’arribada a Auzat seguir per la pista forestal cap a Marc i l’estany de Soulcem.

Autobús:
Costat Andorrà:
Transport públic comunal: Línia M1: Arinsal -La Massana /web : www.lamassana.ad
Transport públic nacional: Línia 5: Andorra la Vella – Arinsal /web : www.transportpublic.ad

Taxi
Costat Andorrà: Reserves taxi Tel.:+376 828 000 / +376 863 000 / +376 812345
MAPA
I PERFIL
Costat Francès: Transports PUJOL - VICDESSOS + 33 (0)5 61 64 88 02
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MAPA I PERFIL

Port d’Arinsal 2734m

Arinsal 1470m

Orris de Carla 1644m
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DESCRIPCIÓ
Recorregut:
•

Arinsal - Refugi del Pla de l’Estany.
Des de la població d’Arinsal sortim pel voral de la carretera CG-5 fins a travessar el túnel del dic. Seguim
per la pista forestal d’Arinsal creuant la barrera mòbil que regula l’accés fins a les bordes de la Coruvilla,
(1.880 m.). Seguim en direcció nord-oest en trams de corriol i pista seguint paral·lelament (més o menys) el
riu del Pla de l’Estany fins arribar al refugi Joan Canut (2.049 m. ).

•

Refugi del Pla de l’Estany - Port d’Arinsal.
Des del Pla de l’Estany (2.049 m. ) seguim pujant direcció el Port d’Arinsal passant per l’antic orri de
Montmantell i per una cabana metàl·lica de caçadors. Seguim el llarg ascens i passem a prop dels estanys
de Montmantell. Finalment arribem al Port d’Arinsal (2.734m), deixant enrere el Principat d’Andorra.

•

Port d’Arinsal - Orris de Carla.
Des del Port d'Arinsal agafar el GR Transfronterer de color blanc i vermell que va en direcció el Port de Rat.
Descendre pel camí fins a Orris de Rat d’Haut i seguir fins els Orris de Rat d’en Bas fins a trobar-se amb el
camí. Travessar-lo i seguir el fins a la cabana de Croutz. Passada la cabana i seguir fins el creuament.
Creuar-lo i agafar la riba esquerra fins la passarel·la de Labinas. Seguir el camí fins que s’ajunta amb la pista
que porta a Orris Carla.

Llocs de repòs:
A Arinsal:
•
•
•

Punt de berenada riu Pollós: equipat amb taules bancs i graelles. Observatori de la cascada del mateix
nom.
Punt de berenada de la Coruvilla: Refugi lliure
Punt de berenada del Pla de l’Estany: Refugi lliure amb punt d’aigua.

Punts d’informació:
A Arinsal:
•
•

Zona aparcament pistes d’Arinsal: Caseta d’atenció als visitants del parc natural del Comapedrosa
Obert 15/06 - 15/09 Obert - de dimarts a diumenge 8.30 h – 13
Zona aparcament centre d’Arinsal: Caseta d’informació i turisme
Obert 15/06 - 15/09 de dimarts a divendres 16.30h – 19 h Dissabtes de 17 h – 20 h

A la Massana:
• Oficina de Turisme de la Massana:
Adreça: Plaça de les Fontetes s/n
Tel. + 376 835 693 / Web: www.lamassana.ad / e-mail: turisme@lamassana.ad
A Auzat:
• Oficina de turisme de les muntanyes de Tarascon i Vicdessos - Auzat
Carrer de les Pyrénées d’Auzat 09220 Auzat
Tel. + 33 (0)5 61 64 87 53/ / inf@tarascon-vicdessos.com

Camí de Retrobament – Itinerari Esportiu d’Auzat a La Seu d’Urgell

Restaurants i allotjaments:
Arinsal :
•

Consulteu la guía Valls del Nord/ web: www.lamassana.ad

Auzat:
• Allotjament d'etapa de Marc
Marc tel.: +33 (0)5 61 64 88 54
• Poble vacances de Mounicou

Punts de serveis:
•
•
•

Farmàcia d’Arinsal Tel. +376 839 903
Centre d’Atenció Primària d’Arinsal Tel. +376 738 400
Botigues i supermercats

Instal·lacions i activitats:
Arinsal :
•
•

•

•

•

•

•

Circuit de BMX i àrea de Bike trial d’Arinsal
Circuit ideal per la practica del BMX, aquest circuit és permanent i es situa a l’aparcament del Prat de la
Berca d’Arinsal Més informació: Oficina de turisme de la Massana. Tel. +376 835 693
Vallnord Bike Park
Vallnord Bike Park s’ha convertit en un referent al sud d’Europa per la qualitat de les seves
instal·lacions i per tenir els circuits més variats. El Vallnord Bike Park ofereix als amants de la BTT més
de quaranta quilòmetres de descens, amb diferents graus de dificultat i amb desnivells que superen els
mil metres. Tot, concentrat al sector Pal de la Massana.www.vallnord.com
Vallnord Mountain Park
L’estació de Vallnord no tanca per vacances. Al juny comença una nova temporada d’estiu amb
activitats dirigides a tots els públics. El sector Pal concentra les atraccions infantils i les activitats
d’aventura. www.vallnord.com
Via ferrada Roc de la Coma d’Erts
La via ferrada d’Erts puja pel costat esquerre per llargs ressalts equipats amb cadenes. A la via
trobarem els millors trams aeris lleugerament esportius, 435 metres que combinen trams verticals amb
horitzontals. Més informació: Oficina de turisme de la Massana. Tel. +376 835 693
Escalada Roc de la Coma d’Erts.
Trobem un sector d’escalada amb un total de 14 vies amb graus de dificultat baixa i mitjana. El cim es
troba a 1.650 metres i el temps d’ascensió és d’una hora i mitja, amb un desnivell de 190 metres. Més
informació: Oficina de turisme de la Massana. Tel. +376 835 693
Pich & Put El Torrent
La temporada de golf a Xinxarella comença el mes d’abril i s’acaba a final del mes d’octubre depenent
de la meteorologia. El camp té 18 forats. Ctra. de Pal (CG-4) - Xinxarella - La Massana. Tel.: +376 738
613
Ciclisme
A la Massana tenim 3 ports, alguns finals d’etapa de proves ciclistes reconegudes mundialment com la
Vuelta a Espanya i el Tour de França. A l’Oficina de Turisme de la Massana trobareu la guia de
cicloturisme. Tel. +376 835 693

Auzat:
• Oficina de turisme de les muntanyes de Tarascon i del Vicdessos - Auzat :
Carrer de les Pyrénées - 09220 Auzat
Tel : + 33 (0)5 61 64 87 53 / inf@tarascon-vicdessos.com
Via ferrada, recorregut d’aventura, parapent, escalada, descens de barrancs, BTT, equitació, piscina (estiu),
espais esportius interiors i exteriors, ...
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GAUDEIX
Observar:
•

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

•
•

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.

•

Efectes allau del 1996
A la part baixa del recorregut podem observar els efectes que ocasionà l’allau de 1996 sobre la
vegetació que són ben visibles des de les rodalies del dic d’Arinsal.

•

Les bordes de la Coruvilla
Després del pla de l’estany trobarem les bordes de la Coruvilla que formen un conjunt tradicional de
dues edificacions de dues plantes. Aquestes, a més, es troben envoltades per altres infraestructures
(font, murs de pedra seca, etc.) i medis herbacis d’interès, els qual durant la primavera s’engalanen
amb una gran diversitat de flors.

•

Orri de Montmantell
Deixat enrere l’estany passarem al costat de l’orri de Montmantell que és una gran infraestructura
ramadera tradicional, mig amagada entre les tarteres

Viure la Natura:
Els elements naturals més rellevants de la primera part del recorregut són els estanys de Montmantell, un dels
conjunts lacustres d’origen glacial que es troben a l’interior del Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa. En els ambients rocosos que els envolten viuen espècies tan interessants com la serenalla
pallaresa (Iberolacerta aurelioi), petit rèptil endèmic d’una reduïdíssima àrea pirinenca, i una generosa
representació de plantes típicament alpines.
També són destacables els salts d’aigua (riu de Montmantell i Bancal Vedeller) que es veuen abans d’arribar al
refugi del Pla de l’Estany, esmentar, a més, que les rodalies de l’orri de Montmantell són un molt bon indret
per observar marmotes (Marmota marmota).
Un altre element natural de gran interès, tant geològic com simbòlic, és l’Alt de Comapedrosa (2.942 m), el cim
més alt d’Andorra, que és visible, al nostre oest, des de bona part del recorregut de descens.
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Provar
•
•
•
•
•
•
•
•

les rostes amb mel,
rodanxes de porc
costelles a la llosa,
civets de senglar o llebre, la perdiu a la vinagreta,
trinxat.
truita de riu
la coca masegada,
les orellanes,

Assistir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escudella sant Antoni. 17 de gener.
Carnestoltes. Febrer.
Roser de la Massana. Segon diumenge de juliol.
Erts. Tercer cap de setmana de juliol.
La Massana. L’Assumpció. 15 d’agost.
L’Aldosa. Segon cap de setmana d’agost.
Arinsal. Penúltim cap de setmana d’agost.
Festa de sant Iscle i santa Victòria.17 de novembre
Sant Andreu d’Arinsal. 30 de novembre. Arinsal.

Descobrir:
•

Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa
Declarat l’any 2003 pel Comú de la Massana. Inclou una molt bona representació de l’alta muntanya
andorrana, amb nombroses espècies exclusives de la serralada pirinenca. En referència al medi físic,
destaquen especialment l’Alt de Comapedrosa (2.942 m), el cim més alt d’Andorra, i fins a sis nuclis
diferents d’estanys glacials. El parc disposa d’una àmplia xarxa de camins i tres refugis, un d’ells, el de
Comapedrosa, guardat de juny a setembre. Durant l’estiu s’organitzen sortides guiades, tant a peu com a
cavall. Trobareu més informació al web del parc (www.comapedrosa.ad) o als diferents punts d’informació.

•

El patrimoni agro-pastoral
L’orri de Montmantell és un clar testimoni del patrimoni agro-pastoral, es tracta d’una infrastructura
ramadera tradicional, mig amagada entre les tarteres, que hom utilitzava per recollir el bestiar que
pasturava a la muntanya. Es tracta d’una construcció de pedra seca que inclou un total aproximat de 200 m
lineals de paret, així com les restes d’una cabana. La seva morfologia allargada equival a la d’un orri, que és
on es munyien les ovelles i es feia el formatge.
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