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1. QUÈ ÉS L’ORDINO ESTRIPAGECS?

Ordino proposa un repte per als amants de la 
muntanya perquè coneguin els sis pics més 
emblemàtics d’Ordino i els seus estripagecs.

Els estripagecs són barrots metàl·lics amb punxes 
laterals irregulars que es col·loquen a les finestres 
per evitar que hi entri algú. El nom vé de la seva 
funció: estripar els «gecs» dels lladres. Formen part 
del patrimoni cultural i arquitectònic d’Andorra i són 
rèpliques exactes dels estripagecs de la parròquia 
d’Ordino.



2. PIC DE CASAMANYA 2.740 m

7,4 km anar i tornar 760 m +/- 4 h anar i tornar nivell mitjà

Sortida coordenades GRP: 42º33’22.1”N 1º34’19.4” E
Sortida: Coll d’Ordino
Estacionalitat: Recomanem fer tots els itineraris  
per sobre de 1.700 metres des de finals de juny fins  
a finals de setembre.

El Pic de Casamanya és un pic carismàtic, situat al 
centre del país, entre les Parròquies d’Ordino i Cani-
llo. D’una altitud de 2.740 m, constituït de roca calca-
ria que li dona un to molt blanquinós en contrast a les 
altres muntanyes del voltant. Ofereix unes increïbles 
vistes de 360º sobre el territori andorrà. La seva as-
censió comença des del coll d’Ordino per un sender 
que ens endinsarà enmig del bosc de l’Airola, on hi 
predomina, el pi negre (Pinus uncinata), la tora blava 
(Aconitum napellus) i el serpoll (Thymus serpyllum). 
Ens enfilarem pel camí senyalitzat per punts grocs 
cap al nord, fins arribar a una clariana (Collada de les 
Vaques). Continuarem fins assolir el Cap de l’Astrell 
des d’on tindrem una vista esplèndida sobre la Vall del 
Valira d’Orient i dels pobles d’Ordino i de la Massana. 
Un cop superades les següents pendents arribarem al 
Pic de Casamanya.



3. PIC DE L’ESTANYÓ 2.915 m

11,7 km anar i tornar 1.035 +/- 7 h anar i tornar nivell alt

Sortida coordenades GRP: 42º37´33.3”N 1º33’06.8”E
Sortida: Pàrquing de la Rabassa al Parc Natural  
de Sorteny (1.780 m)
Estacionalitat: Recomanem fer tots els itineraris per 
sobre de 1.700 metres des de finals de juny fins a 
finals de setembre.

Sortirem del pàrquing del Parc natural de la Vall de 
Sorteny amb direcció al Refugi de Sorteny (refugi 
guardat a 1.965 m), deixarem a la dreta el Jardí Botà-
nic. Podrem observar les restes del testimoni d’activi-
tats econòmiques com la ramaderia, amb les bordes, 
les parets de pedra seca i els prats de dall. Creuem 
el riu de Sorteny i comencem a pujar direcció l’Estret 
de l’Estanyó (pas entre el Roc del Rellotge i la Serra 
de Coma Obaga). Creuarem una zona de patamolls i 
poc desprès arribarem a l’estany de l’Estanyó (2.340 
m), aquest estany és un vedat de pesca on es troba 
la truita fario (Salmo fario). A l’estiu molt sovint hi ha 
cavalls i algun ase o ruc al voltant del llac.
Per arribar al Pic, agafarem el camí que ens porta per 
la serra del Roc del Rellotge (en aquest Roc es poden 
veure els isards a primera i última hora del dia) fins el 
Pic de l’Estanyó (2.915 m), segon pic més alt d’An-
dorra, després del Pic de Comapedrosa, amb 2.946 
metres. 
Recorda que en aquesta excursió trobaràs un refugi 
guardat amb servei de restauració, el refugi Borda de 
Sorteny, amb el qual pots contactar a la pàgina web 
www.refugisorteny.com  o al telèfon: +(376) 84 64 46



4. PIC DE LA SERRERA 2.913 m

12,18 km anar i tornar 1.133 +/- 7 h anar i tornar nivell alt

Sortida coordenades GRP: 42º37’33.3”N 1º33’06.8”E
Sortida: Aparcament del Parc natural de la vall  
de Sorteny (1.780 m)
Estacionalitat: Recomanem fer tots els itineraris per 
sobre de 1700 metres des de finals de juny fins a finals 
de setembre.

Agafem la pista que surt de l’aparcament en direcció 
al refugi Borda de Sorteny (refugi guardat a 1.965 m 
d’altitud). Ens endinsem dins la vall seguint el camí del 
GRP (gran recorregut del país) fins arribar al pas de la 
Serrera (2.230m) —les vistes des d’aquest punt sobre 
les molleres i el petit refugi que hi trobarem són magní-
fiques—. Al fons, podem veure el Roc del Rellotge, on 
a primera hora del matí o a finals de la tarda es poden 
observar els isards —assenyalar que aquesta ruta va 
ser molt utilitzada pel transport del ferro del segle XVII 
al XIX, època de l’explotació de les mines de ferro a 
Andorra—. Al llarg de la nostra marxa, ens acompan-
yaran, a la dreta del camí, tarteres que baixen del pic 
de l’Estanyó i del pic de la Cabaneta. 
Després, arribarem a la collada dels Meners que dona 
accés a la vall de Ransol. Un últim esforç i assolirem el 
Pic de la Serrera (2.913 m) una de les sis muntanyes 
més altes d’Andorra, que superen els 2.900 metres.
Recorda que en aquesta excursió trobaràs un refugi 
guardat amb servei de restauració, el refugi Borda de 
Sorteny, amb el qual pots contactar a la pàgina web 
www.refugisorteny.com  o al telèfon: +(376) 84 64 46.



5. PIC DE FONT BLANCA 2.903 m

9,75 km anar i tornar 1.050 +/- 6 h anar i tornar nivell alt

Sortida coordenades GRP: 42º37’55.6”N 1º30’40.6”E
Sortida: Cabana del Castellar (1.853 m)
Estacionalitat: Recomanem fer tots els itineraris per 
sobre de 1.700 metres des de finals de juny fins a 
finals de setembre.

Agafem el camí que travessa el bosc del Castellar, 
continuem avançant per l’esquerra del riu Comís Vell 
amb direcció a la Coma del Mig (2.400 m). Caminem 
una mica més d’una hora fins arribar a la Collada 
(2.730m.) on gaudirem d’unes vistes meravelloses de 
la portella de Rialb i la vall del Serrat. Agafem forces 
i comencem la pujada al Pic de Font Blanca, un dels 
pics més alts d’Andorra, que ens regalarà unes vistes 
de 360º espectaculars.



6. PIC DE TRISTAINA 2.878 m

7,8 Km anar i tornar + 680 m / -40 m 7 h anar i tornar nivell alt

Sortida coordenades GRP: 42º37’54.9”N 1º28’56.1”E 
Sortida: C. G. 3, entrada de la Coma del Forat - 
Camp de neu d’Ordino - Arcalís
Estacionalitat: Recomanem fer tots els itineraris per 
sobre de 1.700 metres des de finals de juny fins a 
finals de setembre.

Sortim de l’inici del planell de la Coma del Forat, per 
l’antic camí, baixem fins a la palanca que ens permet 
passar un rierol i pugem deixant a mà dreta el camí 
del Bruig (GR). Abans d’arribar a la collada —amb 
vistes del primer estany— aprofitem per observar els 
meandres situats a la zona humida de la Coma del 
Forat, així com tota la conca de la Coma i el camp de 
neu d’Ordino-Arcalís. Baixem per vorejar el primer llac 
pel marge dret i seguim el camí fins arribar al tercer 
estany. Deixem l’estany per pujar en direcció del port 
de l’Arbella. A mitja pujada trenquem a mà esquerra 
per seguir el camí que ens portarà a la serra de Tris-
taina a través d’un relleu molt escabrós on haurem de 
seguir ben bé el camí per raons de seguretat —des 
de la seva cresta tindrem unes vistes panoràmiques 
impressionants tant del costat andorrà com del fran-
cès—. Continuarem pujant a mà dreta fins arribar al 
cim. La tornada es pot fer pel mateix camí o , els mun-
tanyencs més experts, pel port de l’Arbella.



7. PIC DE CATAPERDÍS 2.805 m

3,64 Km anar i tornar 442 +/- 3 h anar i tornar nivell alt

Sortida coordenades GRP: 42º37’18.3”N 1º28’42.2”E 
Sortida: Final de C.G. núm. 3 - Boca del túnel del 
Port del Rat – Camp de neu d’Ordino -Arcalís
Estacionalitat: Recomanem fer tots els itineraris per 
sobre de 1.700 metres des de finals de juny fins a 
finals de setembre.

Pujarem amb cotxe fins al final de la C.G. núm. 3 (pis-
ta des dels Orris de la Coma del Forat). A partir de la 
boca del túnel, agafarem el camí dels pics d’Arcalís 
(muntanya solar) i de Cataperdís. Passarem prop de 
zones humides per arribar al peu d’una tartera de fort 
pendent. El camí puja fent marrades fins a la cresta 
del cap de la Coma amb vistes sobre els estanys de 
l’Angonella i la conca de la Coma del Forat (estany de 
Creussans, estanys de Tristaina). Pujarem a mà dreta 
fins arribar al pic de Cataperdís on, a més a més de 
les vistes de les conques andorranes, podrem gaudir 
d’unes vistes impressionants sobre la vall de l’estany 
de Soulcem, des del port d’Arinsal, passant pel pic 
de Medecorba (2.914 m), el port de Bouet, el pic de 
Souocarrane (2.902 m), la Punta de Roumazet (2.842 
m) fins arribar al pic de Canalbonne (2.914 m).



15,65 Km + 1.191 m / - 1.799 m 8 h 50 min nivell molt alt

Sortida coordenades GRP: 42º33’22.1”N 1º34’19.4”E 
Sortida: Coll d’Ordino  
Arribada: Cap dels Graus (Canya de la Rabassa)
Estacionalitat: Recomanem fer tots els itineraris per 
sobre de 1.700 metres des de finals de juny fins a 
finals de setembre.

8. PER ALS MÉS VALENTS 
ALTA DIFICULTAT 

Ets un valent? Et sembla poc i vols una mica més?

Coll d’Ordino / Refugi de Sorteny / Cap dels Graus 
(Canya de la Rabassa) - pels pics de Llevant
Camí reservat a experts o muntanyencs  
ben preparats físicament.

2h 20 min: Pic de Casamanya

4h 30 min: Pic de l’Estanyó

5h 20 min: Pic de la Cabaneta

6h: Collada dels Meners

6h 35 min: Pic de la Serrera

8h 10 min: Refugi guardat Borda de Sorteny

8h 25 min (8h50 min): Cap dels Graus 
(Canya de la Rabassa)

Pugem amb cotxe fins al coll d’Ordino per la CS 340. 
Agafem el camí del pic de Casamanya que seguim 
fins al pic (2.740 m). Continuem cap a l’est per la ca-
rena fins al coll d’Arenes —passant per una mena de 
coma on el relleu és casi lunar—. Des del coll d’Are-
nes, agafem el camí en direcció a la collada de Ferre-
roles que deixarem més o menys a la cota dels 2.700 
m per seguir avançant per sobre de l’estany gran de 
la vall del Riu, fins arribar a la bassa gran que se situa 
més amunt del mateix, a partir de la qual pujarem en 
direcció del pic de l’Estanyó (2.915 m) —també po-
dem seguir per la carena, des de la collada de Fe-
rreroles fins al pic, però és molt rocosa, i, tot i que no 
sigui perillós, aquest recorregut és una mica més llarg 
(comptar 20 minuts més). 
Des del pic de l’Estanyó, seguim el camí per la ca-
rena baixant fins un planell des d’on tornem a pujar 
en direcció del pic de la Cabaneta (2.865 m) a partir 
del qual hem de baixar recte per una tartera pel camí 
marcat; la baixada sobre uns 500 m és impressionant, 
després seguirem el camí de banda i banda de la 
cresta que ens porta fins a la collada dels Meners. 

Atenció!: en cas de mal temps amb boira, sobretot és 
imperatiu seguir el camí marcat amb punts grocs. 

Arribant a la collada, pugem fins al pic de la Serrera 
(2.913 m). Tornem pel mateix camí fins a la collada 
dels Meners a partir de la qual baixem en direcció oest 
cap al refugi guardat de la Borda de Sorteny, seguint 
el GRP (marca groc i vermell). Des del refugi, baixem 
fins al cap dels Graus (aparcament de dalt) o fins a 
la Canya de la Rabassa (aparcament de baix), on es 
troba la caseta d’informació del parc natural.



9. CONSELLS I EQUIPAMENT NECESSARI

La possibilitat de poder realitzar una excursió a peu 
per a persones que no tenen aquest hàbit, de vegades 
planteja el dubte de si s’està preparat físicament o de 
si es té la roba i l’equipament adequats per no patir 
una mala experiència en la muntanya.

Una llista orientativa del que és necessari portar és 
(adapti la llista a la climatologia i a l’època de l’any 
corresponent, i, naturalment, a les seves necessitats 
personals):

Motxilla 
(30-40 litres)

Botes de trekking 
obligatòries

Millor si agafen
el turmell

Impermeable  
tipus Gore-Tex

(recomanable capa 
d’aigua) 

Forro polar 
o similar 

Samarreta 
tèrmica 

Pantalons llargs 
de trekking

Ulleres de sol

Gorra Crema solar

Bastons 
telescòpics

Farmaciola 
personal 

Aigua i menjar
entrepà, 
barretes 

energètiques, 
fruita 

Al Parc Natural de Sorteny hi ha un conjunt 
escultòric format per cinc tòtems de grans 
dimensions, creat pel artista andorrà Pere Moles,  
que prenen la forma de cinc estripagecs. 



10. PREVENCIÓ I SEGURETAT

A l’hora de caminar...

1. Porteu sempre un mapa de muntanya detallat de 
la zona, on hi hagi tots els camins i senders marcats, 
les corbes de nivell i les alçades corresponents. No 
serveixen mapes de carreteres.

2. Abans de sortir, informeu-vos de les condicions 
meteorològiques i de la seva possible evolució. 
Renuncieu a l’activitat si les previsions són dolentes.

3. Si no veieu clar continuar l’excursió, a causa d’un 
camí en mal estat, pel clima o perquè algun company 
no es troba bé, heu de saber renunciar a fer-la  
i tornar enrere.

4. Vagi-hi sempre acompanyat o, en tot cas, 
comunica a algú l’activitat prevista.

5. Utilitzeu material i equip adequats per a l’activitat.

6. En cas d’accident, aviseu els serveis 
d’emergències a través del 112. Tingueu serenitat.

7. Respecteu les senyalitzacions de perill.



Turisme Actiu + info: www.visitandorra.com

11. INFORMACIÓ I APPS

APPS Turístiques
Decarrega’t les APPS turístiques. Descobreix una 
gran quantitat de rutes a l’aire lliure, amb mapes 
offline i un seguiment detallat per GPS. Planifica ara 
les teves activitats de muntanya!

Grup de rescat de muntanya

Informació meteorològica  www.meteo.ad

ESPANYA

FRANÇA
Tristaina Font Blanca

La Serrera

Estanyó

Casamanya

Ordino
Canillo

Encamp

Escaldes-Engordany

Andorra la Vella

Sant Julià
de Lòria

La Massana

Cataperdís

Alpify
Molt més que emergències. 
Botó d’emergències, localitzador de seguretat GPS  
i diferents nivells de privacitat.

Alpify + info: www.alpify.com

Grup de Rescat de Muntanya  
Emergències Internacional

Comparteix la teva experiència  
amb tots nosaltres!
#ordinoestripagecs  #Ordino



   

Oficina de Turisme d’Ordino
(376) 878 173 · ot@ordino.ad

www.ordino.ad
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