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A les sis en punt del matí, ens trobem per la 
sortida d'aquest dimecres, després de 
passar llista pugem als cotxes i engeguem, 
encara no havíem recorregut uns tres cents 
metres,que rebem una trucada, l'Oranías 
ens llença un SOS, l'esperem i endavant. la 
Garriga amunt direcció Ripoll i Ribes on 
recollim en Roca, avui anem fragmentats fet 
que ens retarda, seguim cap a Puigcerdà i 
cap el Pas de la Casa entrada d'Andorra, 
en el nucli d'aquesta població després 
d'entrar-hi i al cap d'amunt un aparcament 
ampli, el que abans era un aparcament 
polsos i gratuït, ara és asfaltat i organitzat, 
és clar que amb tanca de pagament, fem un 
tomb per el poble a la recerca d'aparcament 
i tasca impossible, entrem a l'aparcament i ens preparem per la nostre caminada. 
Es un quart de deu del matí i comencem a pujar per el costat de la pista d'esquí, aviat trobem 
l'estany de les Abelletes, seguim sempre amunt fins que un padró ens indica el camí a seguir, 
cap el cantó de llevant el cim de les Abelletes i davant el coll, el camí amb prou feines té 
marques, algun pedró de tant en quan, però tampoc fa falta ja que el camí és del tot evident, en 



arribar al primer coll entrem al Clot de les Abelletes el camí 
planeja, però aviat torna a pujar, ara més fortament, tot fent ziga-
zagues pel pendent, d'aquesta manera arribem al Coll dels Isards, 
on un rètol també ens indica dels Tres Països, deduïm que ací 
conflueixen Andorra, Catalunya i França, però no és així, ja que 
una ràpida recerca al mapa situa aquest punt al Pic de la Portella, 
i davant nostre tenim la Portella i a continuació el Pic. 
Ens arrecerem del vent per esmorzar, ja solament ens queda el 
tram final per arribar al cim del Pic d'Envalira, on arribem amb 
facilitat, cal dir que avui tenim un dia per emmarcar, ni un núvol a 
l'horitzó, per tant a gaudir de l'espectacle, des del Puig Pedrós i 
els Engorgs, el Cadí amb les puntes del Pedraforca emergent, la 
Tossa Plana i la Muga, fent la volta per la zona dels Pessons i 
tota la part nord d'Andorra per voltar cap la Coma d'Or i el Carlit i 

tancant la volta la pro-
pera Font Negra. 
La realitat s'imposa, fem 
fotos i avall, en un curt 
instant ja ens trobem pujant al Pic Negre, ací l'estada 
ja és més curta, per el mateix camí retornem al Coll 
dels Isards, per continuar ràpidament cap el punt 
d'origen, punt que assolim en menys temps del que 
ens esperàvem, fet que ens dóna temps de per part 
d'un parell dels nostres a prendre un bany i d'altres 
refrescar els peus que sempre és d'agrair, comentaris 
sobre el negre, un ramat de bestia grossa que arriba 
per abeurar i, arribem a l'aparcament. 
En Corbera ens deixa ja que va cap el Pallars i la resta 
decidim anar a Ventolà on ens espera en Carbonell i 
tos plegats a ca l'Anna, després d'un bon àpat i decidir 
per la propera setmana anar a la Torre d'Eina, amb 
sortida a les sis del matí dels Gorgs, posem punt i final 
a una excel·lent jornada. 
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