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Ets aventurer a la recerca d’acció?
A Ordino, al Principat d’Andorra, et donem la possibilitat de gaudir de la natura i, a la vegada, de treure
tota l’adrenalina de cop. Pots trobar l’acció escalant per les vies ferrades o practicant barranquisme en
paratges naturals que et donaran sensacions mai viscudes.
A Ordino hi trobaràs un total de tres vies ferrades, un circuit vertical d’aventura i cinc barrancs de
diferents nivells. El barranquisme és una de les activitats que t’ofereixen una experiència inoblidable,
tant per les emocions provocades pel descens com pels paratges, dels quals el visitant se sent part
integrant, deixant sota els seus peus tobogans d’aigua cristal·lina i rierols plens de roques brillants.
En aquesta guia hi trobaràs el detall dels quatre barrancs que t’ofereix Ordino.
Per a més informació i reserves de material i guies especialitzats, et pots adreçar a l’oficina de
turisme d’Ordino.

Oficina de turisme d’Ordino
Travessia d’Ordino, 11 AD300 Ordino
Principat d’Andorra
Tel. 376 878 173 www.ordino.ad

portada.indd 2

05/07/2010 9:45:30

canaleta.indd 2

BARRANC DE

LA CANALETA

27/05/2010 19:12:13

COM ARRIBAR-HI
Des del poble d’Ordino prenem la carretera CG-3 en direcció a la Cortinada, Llorts i posteriorment el Serrat. Després de passar aquesta última
població seguim en direcció a l’estació d’esquí alpí de Vallnord —sector
Arcalís. Continuem per aquesta carretera fins que després de travessar
un túnel i passar per davant del pàrquing de l’estació d’esquí trobem,
en un revolt molt pronunciat a l’esquerra, una antiga carretera que ens
arriba de mà dreta. Abandonem la carretera per on veníem i girem per
aquest petit tram de carretera que més avall enllaça de nou amb la carretera principal. Tot just girem travessem un pont; aquest és el torrent
que descendirem. En aquest punt estacionem el vehicle per començar
l’aproximació a peu.

APROXIMACIÓ
Seguim la carretera avall, i pocs metres més endavant trobem un sender que travessa la carretera i que està senyalitzat amb les marques
vermelles i blanques del sender GRP i les de la ruta Verdaguer. Tombem
a l’esquerra i ens enfilem amunt per aquest sender fins a trobar una
resclosa. A l’altre costat de la sortida d’aigua de la resclosa hi trobarem
el primer ràpel del descens.

RETORN
Just després de travessar per sota la carretera fem el darrer ràpel del
descens i remuntem per mà esquerra fins a la carretera.

OBSERVACIONS
Cal valorar molt bé el cabal del torrent a la primavera i després de pluges.
La dificultat del descens pot variar notablement, ja que algun dels ràpels
té la trajectòria de descens per dins de l’aigua. Aquest és el barranc que
presenta els ràpels de més longitud de tots els barrancs que podem trobar a la parròquia d’Ordino. També és el barranc situat més al nord i
a més altitud, per la qual cosa podem trobar-hi tolls de neu fins molt
avançada la primavera o a principis d’estiu.
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Barranc de la Canaleta

Barranc d’Encodina
Imatge ampliada
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descens

Barranc de l’Ensegur

Barranc de Segudet
Imatge cedida per l’Editorial Alpina
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

presa

Longitud: 700 m
Desnivell:150 m
Dificultat: alta
Material: cordes 1 x 50 o 2 x 25, neoprè complet i
baga d’ancoratge.
Equipament: excel·lent
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Horaris: accés: 20 min; descens: d'1 h
30 min a 2 h; retorn: immediat.
Època adient: a finals de primavera i a l'estiu.
Tipus de roca: esquist
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BARRANC

D’ENCODINA

05/07/2010 9:42:51

COM ARRIBAR-HI
Des del poble d’Ordino prenem la carretera CG-3 en direcció a la Cortinada, Llorts i posteriorment el Serrat. Travessem aquesta última població
i seguim en direcció a l’estació d’esquí alpí de Vallnord —sector Arcalís.
Poc després deixem per mà dreta la carretera que es dirigeix cap al parc
natural de la vall de Sorteny, i acte seguit trobem a mà esquerra de la
carreteral’àrea d’esbarjo d’Encodina. En aquest punt estacionem el vehicle per començar l’aproximació a peu.

APROXIMACIÓ
A la mateixa àrea d’esbarjo neix una pista que marxa paral·lela a la carretera en la mateixa direcció que portàvem abans d’estacionar el vehicle.
La prenem i avancem fins que, després d’un petit descens, ens deixa a
tocar del curs del riu.

RETORN
Després de la successió de gorgs finals prenem un sender per mà esquerra que ens duu fins a la pista que hem utilitzat durant l’aproximació. La
seguim a la dreta i a pocs metres trobem l’àrea d’esbarjo d’Encodina.

OBSERVACIONS
La darrera successió de gorgs pot presentar serioses dificultats amb fort
cabal ja que a la recepció dels gorgs es formen remolins que ens poden
donar més d’un ensurt; així que cal extremar les precaucions si el cabal
és considerable. Cal dir, però, que aquest tram del torrent es pot evitar
flanquejantlo pel marge esquerre. Com que els ràpels estan molt seguits,
també podem evitar les badines si hi instal·lem tirolines.
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Longitud: 280 m
Desnivell: 50 m
Dificultat: baixa		
Material: cordes 1 x 35 o 2 x 20, neoprè complet i
baga d’ancoratge.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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Equipament: bo
Horaris: accés: 10 min; descens: de 45 min
a 1 h, retorn: 10 min.
Època adient: a finals de primavera i a
l’estiu.
Tipus de roca: esquist
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BARRANC DE

L’ENSEGUR

15/06/2010 12:32:47
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COM ARRIBAR-HI
Des del poble d’Ordino prenem la carretera CG-3 fins al poble de Llorts,
punt des d’on començarem la nostra aproximació a peu fins a la capçalera del barranc de l’Ensegur. Estacionarem el vehicle a l’aparcamentpúblic
que trobem a l’entrada de la població, al qual s’hi accedeix des d’un
carrer que hi ha davant mateix de l’ermita de Sant Serni de Llorts.

APROXIMACIÓ
Des de l’església travessem la carretera i prenem una pista ampla que
davalla fins a un pont que ens permet travessar el riu Valira del nord.
Travessat el riu, la pista desemboca a un camí ample que seguim a mà
esquerra. Per aquest camí hi transcorren el GR 11 (senyals blanques i
vermelles)i l’itinerari cultural de la Ruta del Ferro. Avancem per aquesta
pista uns centenars de metres fins a trobar a mà dreta un sender senyalitzat amb punts grocs i amb un rètol indicatiu de Bordes d’Ensegur
i coll d’Arenes. El prenem i comencem l’ascens, que ens duu fins a
la capçalera del barranc. En pocs minuts travessem el riu per una
passarel·la defusta. Aquest punt serà on posteriorment finalitzarem el
nostredescens. Des d’aquí ens espera una forta pujada fins a trobar
un sender que davalla cap al torrent i on hi ha un rètol indicatiu. Si no
localitzéssiu aquest sender i passéssiu de llarg, arribaríeu a les Bordes
d’Ensegur, on, per sota, veuríeu el llit del barranc. Si això us succeís,
entraríeu al llit del riu quan el sender que seguiu el travessés. Aquest
tram no ofereix cap interès esportiu.

RETORN
Un cop arribem a la passarel·la de fusta que hem mencionat a
l’aproximació, tan sols haurem de desfer el camí que hem fet durant
l’anada fins arribar al poble de Llorts.

OBSERVACIONS
El curs del riu presenta una successió de petites rampes i ressalts que
amb molt cabal i a causa dels nombrosos troncs i branques que trobem
al llarg del torrent poden ser delicats. La roca força relliscosa i la temperatura de l’aigua són altres complicacions que presenta el descens.
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Longitud: 1.700 m Desnivell: 250 m
Dificultat: alta
Material: cordes 1 x 30 o 2 x 15, neoprè complet i baga d’ancoratge.
Equipament: excel·lent		
Època adient: estiu.
Horaris: accés: 1 h 15 min; descens: de 2 h a 3 h; retorn: 15 min.
Tipus de roca: calcària i esquist
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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BARRANC DE

SEGUDET

05/07/2010 9:40:56
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COM ARRIBAR-HI
En arribar a la primera rotonda que hi ha a l’entrada del poble d’Ordino
seguim recte en direcció a Canillo i coll d’Ordino. A tocar d’aquesta primera rotonda en trobem una altra, des d’on seguim en direcció al centre
urbà i Segudet (obviant la carretera que marxa cap a Canillo). Continuem
per aquest carrer fins a trobar un desviament que prenem a la dreta en
direcció a Segudet. Pocs metres més endavant trobem una altra rotonda
amb un aparcament públic; en aquest punt estacionarem el vehicle per
començar l’aproximació a peu.

APROXIMACIÓ
Seguim el camí de Segudet, que marxa remuntant el torrent. Al cap d’una
mica s’acaba l’asfalt i el carrer es transforma en pista. Uns metres més
endavant deixem a la dreta el sender que marxa cap al coll d’Ordino i
seguim per la pista ampla senyalitzada amb els senyals vermells i blancs
del GR. Aquest sender transcorre entre propietats privades; sigueu respectuosos i no abandoneu el camí. Comencem una pujada pronunciada
que ens duu fins a una zona planera on hi ha uns bancs i un mirador sobre el poble d’Ordino. Pocs metres més endavant prenem a la dreta i avall
un sender equipat amb cordes fixes que ens porta fins al llit del torrent.

RETORN
Seguim el torrent aigües avall pel seu marge dret. En pocs minuts el
travessem per una passarel·la de fusta i arribem a la pista per on hem
fet l’aproximació. Ara només ens queda desfer el camí de l’anada fins a
l’aparcament on hem deixat el cotxe.

OBSERVACIONS
És un barranc de poca dificultat però que pel seu curs excavat i estret
pot presentar moltes dificultats amb fort cabal. Cal tenir en compte les
tempestes que es poden formar sobre la capçalera del barranc, situada
molt a prop del pic de Casamanya. Aquest és el barranc que presenta
menys dificultats i és el més idoni per iniciar alguna persona que vulgui
descobrir aquest esport.

Imatge c

05/07/2010 9:41:02

Barranc de la Canaleta

Barranc d’Encodina

Barranc de l’Ensegur
Imatge ampliada

P
inici barranc
final barranc
aproximació
descens

Barranc de Segudet
Imatge cedida per l’Editorial Alpina

segudet.indd 4

05/07/2010 9:41:09

05/07/2010 9:40:39

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
r1m

Longitud: 400 m
Desnivell: 75 m
Dificultat: baixa		
Material: cordes 1 x 50 o 2 x 25, neoprè complet i
baga d’ancoratge.
Equipament: excel·lent
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