
Via ferrada del Tossal Gran d’Aixovall (Andorra) 

  
Data: dissabte dia 19 de març de 2011 

  
Participants (5): Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Joan Sentís, M.Carme Rosselló 
i Toni Coll. 
  
Ascensions: Tossal Gran d’Aixovall. 
  
El passat dissabte fresàvem aquesta via ferrata que es troba instal·lada al peu 
del vessant solà de la serra d’Enclar enfront de la font de l’Artic i al extrem nord 
del petit llogarret d’Aixovall, poblet que pertany a la parròquia de Sant Julià de 
Lòria prop de la frontera catalano-andorrana. Eixim de poble pel extrem Nord, 
les darreres edificacions queden enrere i el sender per on anem està 
senyalitzat. Poc desprès el sender trifurca, el de mà esquerra mena del Tossal i 
és la ruta normal que nosaltres seguirem per baixar del cim una vegada 
finalitzada l’ascensió per la via ferrata.  
  

 
 

  
El sender central és per on hi han els cartells indicadors de la via i va 
directament cap el seu segon tram. Nosaltres continuem pel sender de mà 
dreta que baixa decidit cap el riu Valira i després discorre per un tros mig 
perdut que ens atansa al riu. Aproximadament als cinc minuts del poble ens 
trobem al peu del primer tram de la via, que arranca a rans del riu i s’enfila per 
una paret vertical d’uns deu metres d’alçada que fa cap al sender del mig, que 
abans havíem deixat.  
  
Continuem pel sender direcció Nord, que baixa novament cap el riu fins al peu 
d’una nova paret que és on iniciem el segon tram. A mitja paret la via bifurca, 
nosaltres seguim la de l’esquerra, que és la més directa i la de menor dificultat, 
encara que una mica més exposada a l’alçada. 
  



 

 

  
Més amunt novament les dos vies es reuneixen per afrontar l’últim tram de 
grapes vertical i assolir el cim. La baixada l’efectuem pel sender ral a bocins 
empedrat que llisca fins el poble fent grans llaçades. 
  

  


