Casamanya
15 de setembre de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera Josep Maria
Farnés, Albert Porcar, Ismael Porcar i Josep Roca
Distància: projectada 7’47 Km, amb altures 7’78 Km. Temps 4’19h
Desnivells: total 760 m. Cotxe: 200 Km. Josep Roca i Ismael Porcar

Ens trobem tots als Gorcs a les 6 del
matí. Prenem la C-17 a la Garriga.
Passem per Ripoll, per Puigcerdà i
Bourg-Madame, seguim Coll de
Pimorent, Pas de la Casa, Port
d’Envalira, Soldeu, Canillo i anem fins
a Coll d’Ordino on aparquem.
Comencem a caminar a les 9 i ¼. Un
senyal indicador ens assenyala el
camí, que entra al bosc d’ Airola.
Durant tota la pujada, que és
progressiva, anirem seguint un camí
molt ben marcat amb senyals
grogues rodones, acompanyades al
final per senyals amb color blau cel.
Passem per la collada de les Vaques
(2107 m) i pel Llossers de Nandi (terreny de llosses). Quan el bosc s’acaba el camí
comença a pujar. Una mica abans de les
11 h. parem per esmorzar. Tenim unes
esplèndides vistes sobre les valls del
Valira i Ordino. A ¾ de 12 arribem al cim
del Casamaya (2740 m), situat al centre
d’Andorra. Fa un dia serè i la vista és
impressionant. Passem llista de les
muntanyes. Traiem mapes per situar el Pic
de l’Estanyó i el Pic de la Serrera. Fem les
fotografies de grup. Mentre, les formigues
s’han fet mestresses d’aquell indret i ens
envaeixen. Comencem la baixada. Optem
per tornar pel mateix camí i curiosament el
terreny és més relliscós, degut a la pols
fina. Pujant només hem trobat un únic

excursionista. De tornada, en canvi, ens hem trobat amb diverses persones, que
parlen idiomes estrangers, alguns el dels signes. Hem anat bastant agrupats i a un bon
ritme. Arribem a l’aparcament a 2/4 de 2 h.
Decidim anar a dinar al Capritxo de Puigcerdà. Està ple, però ens atenen de seguida.
A la sobretaula programem la propera setmana, que anirem al Puig Farinós i al seu veí
el Pedró de la Tossa. Sortirem a les 6 dels Gorcs.
Text: Josep Maria Farnés

Fotografia: Joan Corbera, Ismael Porcar i Josep M. Farnés

