
Coll d’Ordino-Pics de Casamanya- Andorra  
 
Data: Diumenge dia 18 d’agost de 2013  
 
Participants: Pili Inostroza i Toni Coll.  
 
Ascensions: Pic de Casamanya S. (2.740m.)  
   Pic de Casamanya N. (2.752m.) 
 
Itinerari:  El dissabte passat pujàvem a Andorra no gaire convençuts d’haver 
encertat amb la climatologia, el dia es presentava ennuvolat i sovintejaven les 
gotellades estiuenques. En canvi el diumenge a primera hora, el cel ja estava 
quasi totalment ras i ens invitava a estirar les cames. No feia molt de temps que 
ens havíem fixat amb el massís dels Casamanya, però durant l`hivern passat 
les carreteres d’aproximació restaven tallades al transit i aleshores esdevenia 
bastant feixuc atansar-se. 
 
Certament, aquesta muntanya situada al bell mig del territori andorrà, gaudeix 
d’una ubicació privilegiada i forma part de la branca de la serralada axial 
Pirinenca, que neix amb el pic de la Serrera i es despenja cap el Sud, passant 
pel pic de l’Estanyó abans d’arribar al propi Casamanya i fineix amb la serra 
d’Encamp quan s’enfonsa sota les modernes construccions d’Engordany i les 
Escaldes. 
 

  
 
El coll d’Ordino queda al Sud del massís del Casamanya i a mig camí de la 
carretera asfaltada que uneix els pobles d’Ordino i Canillo. Per altra part 
assoleix una alçada de 1.983 metres, disposa d’un aparcament vora la 
carretera i un rètol que indica el inici d’un sender molt fressat que condueix 
directament als cims. Per tant no dubtem que és l’indret més adient per iniciar 
l’ascensió. 
 
El sender s’enfila ràpidament pel mig d’un atapeït bosc de pi negre, amb el 
terra curull d’herbei i acònit florit. A mesura que avancem, el bosc es va aclarint 
i comencem a veure la mola calcària ocre-blanquinosa, que emergeix per sobre 
del mantell verd teixit per l’herba que s'hi arrapa. 
 



Arribem a la collada de les Vaques a 2.105m. i ja albirem el poble d’Ordino en 
el fondal. Propers al 2.300 m. transitem per un pedregam conegut com els 
Llosers de Naudí i el pendent s’accentua progressivament fins a les envistes de 
la torre quadrangular de pedra seca que corona el Pic Sud. 
 

  
 
Arribem al cim a les 12 hores del migdia, hi restem uns deu minuts fent fotos i 
continuem caminant a frec de la carena tot baixant fins el collet del pic del mig, 
que rodegem pel S. tot seguint un marcat corriol i ascendim al Pic del 
Casamanya Nord, que és el més alt i menys visitat, son les 12,30 h. 
descansem mitja hora, mengem quatre ganyips i a la una del migdia retornem 
amb vint minuts al Pic S. Novament s’hi estem uns deu minuts fent fotos i a 
quarts de dues tirem avall pel mateix itinerari de pujada, prop de les tres de la 
tarda arribem al aparcament i finim l’excursió. 
 

 


