ETAPA 6: Prats - Ordino
DIRECCIÓ: La Seu - Auzat
ITINERARI: Familiar

Descriptor:
Etapa que enllaça les valls de Canillo i d’Ordino passant pel coll d’Ordino. Es passa tant pel fons de la vall com per
zones de bordes i collades. Recorregut variat amb espectaculars vistes sobre les dues valls.
Punt d’inici:
Prats
Interès:
Natural, paisatgístic i cultural.

DIFICULTAT
Classificació: Fàcil
Nivell sortida: 1.578 m
Nivell arribada: 1.300 m
Desnivell acumulat: 580 m
Durada: 3 hores 45 minuts / 9 km

SENYALITZACIÓ

Tram Prats– Coll d’Ordino: Camí comunal
Tram Coll d’Ordino– Segudet: GR11
Tram Segudet– Ordino: Camí comunal

ACCÉS
Vehicle:
Accés en vehicle des del coll d’Ordino fins Ordino per la Ctra. CS-340, accés a la pista del Planell de la Creueta (GR11
camí vell del coll d’Ordino).
Accés en vehicle des del Coll d’Ordino a Canillo per la Ctra. CS-340, i des del poble de Prats per la Ctra. CS-250 al Km
1. Aparcament a Ordino i al coll d’Ordino
Es pot accedir al camí des de: Ordino, Coll d’Ordino, Meritxell i Prats.

Autobús:
• Fins a Ordino: Línia nacional regular L6 (Andorra La Vella) – Ordino
Fins a Canillo: Línia nacional regular L3 (Andorra La Vella – Soldeu) i L4 (Andorra la Vella- Pas de la Casa). Informació :
www.transportpublic.ad

Taxi:
Reserves taxi Telèfon:+376 828 000 / +376 863 000 / +376 812 345

MAPA

PERFIL

Coll d’Ordino 1983m

Prats 1578m
Ordino 1300m

DESCRIPCIÓ
Recorregut:
•

Prats – Meritxell
Des de Prats a Meritxell, continuem el camí ral, curt i agradable, passem una àrea de repòs i varis oratoris fins al
nostre destí.

•

Meritxell – Coll d’Ordino
Continuem pel camí comunal en direcció cap al pont de Mereig, passem per sota de la carretera CG-2 i pel
costat del cementeri de Racons. Més endavant creuem el bosc de la Riba. Tot de pujada, hem de passar un
planell i seguir el camí del GR11 fins al coll d’Ordino.

•

Coll d’Ordino – Ordino
Després de gaudir de les grans vistes que ens ofereix el coll d’Ordino agafem el tram del GR11 passant per la
zona de berenada de la font de la Navina, llavors agafem el camí vell del Coll d’Ordino baixant per la dreta. Tot
seguit cap a la bassa del Forat Fosc i continuem el camí fins a les bordes de Redort, llavors passem un pontet (riu
de les Aubes) en direcció al poble de Segudet pel camí comunal fins arribar a Ordino.

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 del 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:
• 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
A d’Ordino:
• Oficina de Turisme d’Ordino:
Travessia d'Ordino 7 - Ordino - AD300
Tel. +376 878 173 / Web: www.ordino.ad / e-mail: ot@ordino.ad

Restaurants i allotjaments:
Allotjaments:
A Ordino:
•

Hotel Babot ***
Ctra. Coll d'Ordino, Km2. - Ordino. AD300 Ordino
+376 747 047
www.hotel-babot.com
• Hotel Coma*** (Q)
Camp de la Tanada, s/n - Ordino. AD300 Ordino
+376 736 100
www.hotelcoma.com
• Hotel la Cabana
Ctra. Coll d'Ordino, s/n - Ordino. AD300 Ordino
+376 835 767
www.lacabanaordino.com
• Hotel La Planada ***
Ctra. Coll d'Ordino, s/n - Ordino. AD300 Ordino
+376 737 635
/ +376 838 476
www.hotellaplanada.com
• Hotel Santa Bàrbara de la Vall d'Ordino*** (Q)
Plaça Major, s/n - Ordino. AD300 Ordino
+376 738 100
www.hotelstabarbara.com
• Hotel Gaspà**
Av. del Pont d'Ordino - Ordino. AD300 Ordino
+376 835 080
Restauració:
A Meritxell:
•
•
•

Hotel Restaurant l’Ermita. Tel. +376 751050
Restaurant l’Era del Rossell . Tel. +376 852800
Snack-Bar Cal Comet : Tel. +376 851180

Punts de serveis:
A Canillo: (1 Km de la població de Prats)
• Farmàcia Abarset Tel. +376 851 540
• Centre d’Atenció Primària de Canillo Tel. +376 851 050
• Supermercats i botigues
A Ordino:
• Farmàcia Font Freda Tel. +376 837 000
• Centre d’Atenció Primària d’ Ordino Tel. +376 747 025
• Botigues

Activitats:
A Canillo:
• Palau de Gel : Espai lúdic esportiu (patinatge sobre gel, piscina, gimnàs) / web : www.palaudegel.ad
GAUDEIX
• Telecabina d’accés a l’estació d’esquí de Grandvalira /web : www.grandvalira.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 / Web: www.ordino.ad

GAUDEIX
Observar:
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 l’any 1976 ubicat al
costat de l’antic santuari cremat el 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;
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
El Museu de la Miniatura ofereix una mostra de micro-miniatures de la col · lecció privada del
miniaturista Nikolai Siadristyi, catalogat com el millor del món en el seu gènere.

Viure la natura:
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

Assistir:
A Canillo:
• Festa Major de 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
• El buner d’Ordino:
• Sant Pere i l’Aplec del Serrat: 29 de juny
• El Roser: 1er cap de setmana de juliol

Descobrir:
•

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.

•

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.
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