
TRAVESSA DELS PIRINEUS 
ETAPA #1: Santuari de Núria - Ordino 
 
Preu x persona: 915 € 
Dates: del 17 al 22 de juny de 2019 
Tipus d’itinerari: Travessa 
Nº de Places: 7 
Durada: 6 dies 
Dificultat: Alta 

 
Desnivell (+) acumulat: 6.048 m. 
Desnivell (-) acumulat: 6.711 m. 
Distància total: 98,2 km. 
Altitud màxima: 2.680 m. 
Altitud Mínima: 1.159 m. 

 
INTRODUCCIÓ 
Aquest trekking correspon amb la nostra particular primera etapa de la Travessa dels 
Pirineus, més popularment coneguda com Transpirenàica, una ruta que travessa tota la 
serralada dels Pirineus per les vessants catalanes, andorranes, aragoneses, navarres i 
basques pel conegut GR-11 i altres variants. Aquest primer tram comença al Santuari de 
Núria, a l’extrem occidental de les Capçaleres del Ter i del Freser i a peus del majestuós 
Puigmal, i finalitza a la població andorrana d’Ordino. 
  
CONDICIÓ FÍSICA 
Persones acostumades a caminar de 6 a 8 h. per jornada amb un desnivell positiu mitjà de 
1.000 metres i un pes de 7 Kg. a la motxilla. 
 
HORA I LLOC DE TROBADA 
Dilluns 17 de juny a les 7:00 h. 
Estació Ribes-Enllaç del Cremallera de Núria (Ribes de Freser, Girona) 
 
HORA I LLOC DE COMIAT 
Dissabte 22 de juny cap a les 20:00 h. 
Estació Ribes-Enllaç del Cremallera de Núria (Ribes de Freser, Girona) 
 
DOCUMENTACIÓ 
És imprescindible portar el D.N.I., Passaport o N.I.E. 
El trekking inclou: 
· Assegurança de viatges 
· Assegurança Responsabilitat Civil 
· Assegurança d'Accidents de Muntanya 
 
DESPLAÇAMENTS 
Inclosos al trekking: 
· Tren “Cremallera de Núria” de Ribes-Enllaç a Núria. 
· Bus d’Ordino a la Estació Nacional d’Autobusos d’Andorra la Vella. 
· Transport privat des de la Estació d’Autobusos d’Andorra fins a Ribes de Freser. 
 
 



ÀPATS 
(Inclosos al trekking)  
· Dia 1:  Sopar  > Refugi de Corral Blanc 
· Dia 2: Esmorzar > Refugi de Corral Blanc 

Dinar  > Pícnic durant el trajecte 
Sopar  > Restaurant a Oceja 

· Dia 3: Esmorzar > Restaurant a Oceja 
Dinar  > Pícnic durant el trajecte 
Sopar  > Refugi de Malniu 

· Dia 4: Esmorzar > Refugi de Malniu 
Dinar  > Pícnic durant el trajecte 
Sopar  > Refugi de l’Illa 

· Dia 5: Esmorzar > Refugi de l’Illa 
Dinar  > Pícnic durant el trajecte 
Sopar  > Hotel Mila (Encamp) 

· Dia 6: Esmorzar > Hotel Mila (Encamp) 
Dinar  > Restaurant d’Ordino 

 
No està inclòs el dinar del primer dia, que s’haurà portar de casa. Tampoc estan incloses 
barretes energètiques, gels, fruits secs, xocolata, etc..., ni begudes o àpats extra als refugis.  
 
PERNOCTES 
· Dia 1: Refugi de Corral Blanc (Planoles, Catalunya)  

http://www.corral-blanc.com/ 
· Dia 2: Càmping El Pailles (Oceja, França)  

http://camping-elpailles-pyrenees.com/fr/ 
· Dia 3: Refugi de Malniu (Meranges, Catalunya) 

http://www.refugimalniu.com/ca 
· Dia 4: Refugi de l’Illa (Grandvalira, Andorra) 

https://www.refugidelilla.com/ 
· Dia 5: Hotel Mila (Encamp, Andorra) 

http://www.hotelmila.com/ 
 
EQUIPAMENT 
Botes de canya alta amb sola vibram. 
3 parells de mitjons de trekking 
3 recanvis de roba interior 
1 samarreta trekking m/llarga 
2 samarretes trekking m/curta 
1 pantaló llarg de trekking 

Samarreta i malla tèrmica 
Guants, barret i buff 
Folre polar fi o prima-loft 
Paravents gore-tex 
Capelina (o cobre-motxilles) 

 
MATERIAL 
Motxilla de trekking 40 L. 
Bastons de trekking 
Dipòsit d'aigua 1,5 L. (recomanat 2 L.) 

Sac de dormir Confort 5º o sac llençol 
Ulleres de sol (Cat. 3) 
Llum frontal (+ piles recanvi) 

http://camping-elpailles-pyrenees.com/fr/
http://www.refugimalniu.com/ca
https://www.refugidelilla.com/
http://www.hotelmila.com/


ALTRES 
1 manta tèrmica 
Medicació personal 
Crema solar 
Compeeds 
1 manta tèrmica 
Tovallola de trekking 

Telèfon mòbil (i carregador) 
Sabó de mà per rentar la roba (opcional) 
Raspall de dents  
Dentífric (pref. biodegradable) 
Taps per les oïdes (molt recomanable)

Pes màxim total recomanat de la motxilla: 7 Kg. 
 

 
RECOMANACIONS 
 
Els trekkings de gran itinerari comporten estar varis dies i nits fora de casa, caminant en un 
medi de muntanya i dormint en refugis de muntanya o càmpings, lluny dels recursos i les 
comoditats de la vida quotidiana. Un petit problema fàcil de solucionar, es pot convertir en 
un gran contratemps. Per això és indispensable fer una bona planificació per fer el viatge 
més segur i confortable. Aquí us deixem unes recomanacions. 
 

Abans del trekking 
- Repassa bé les llistes de material per tal de tenir-ho tot preparat. No esperis a l’últim 

moment per completar els preparatius! Pots consultar-nos en cas d’haver de portar 
alguna cosa que no estigui descrita a les llistes. 

- Si compres botes noves, procura fer un rodatge mínim de 25 km., millor per terreny 
de muntanya. Previndràs l’aparició de molèsties i nafres als peus, seran més 
confortables i la sola aferrarà millor. És recomanable portar vaselina per hidratar i 
protegir els peus i portar les ungles ben retallades. 

- Surt a caminar per la muntanya, fes exercici i estiraments; evitaràs possibles lesions, 
tindràs millor resistència i gaudiràs molt més de l’aventura.  

- Els dos últims dies abans del trekking, menja, descansa, i dorm be. 
 

El primer dia 
- Vine ben esmorzada/t. Tot i que la primera jornada és més suau, cal aportar al cos 

una bona dosis de nutrients perquè es comenci a adaptar ràpidament a les noves 
circumstàncies. 

- Al moment de la trobada i després de la presentació del grup, els guies faran una 
comprovació de l’equipament i el material. Es pesaran les motxilles i es revisarà el 
material i l’equipament. L’absència d’algun dels elements de les llistes de material i 
equipament pot comprometre la seguretat de la resta del grup. En aquests casos els 
guies poden decidir la no participació d’aquest membre del grup, amb la pèrdua de 
l’import total. 

- Si has de portar algun àpat amb tu, evita portar tuppers o envasos que després 
hauràs de carregar tots els dies.  
 



Durant el trekking 
- Segueix les instruccions dels/les nostres guies. Estan amb tu per ajudar-te en tot 

moment, conduir-vos pels itineraris més atractius i fer-vos el viatge més  fàcil, 
confortable i sobretot, segur. Tots han rebut la formació adequada, tenen la 
experiència necessària i disposen de les titulacions i acreditacions que els fan 
mereixedors de la màxima confiança. 

- Porta suficients barretes energètiques, xocolata, gels, fruits i fruites seques, etc... per 
tot el trekking, però sense excedir el pes recomanat de la motxilla. Fes un 
racionament per cada dia (sempre hi ha la possibilitat de comprar-ho als refugis). 

- Uns bons mitjons de trekking són realment una bona inversió en caminades llargues. 
Fes servir dos parells de mitjons cada dia, si se’t mullen per la suor. Aquest és un dels 
principals motius de l’aparició de nafres. Pots fer el canvi a meitat d’itinerari i penjar-
los de la motxilla perquè es vagin assecant. A l’endemà pots alternar el canvi amb el 
tercer parell i rentar el primer. Així sempre tindràs mitjons secs i nets. 

- Els refugis de muntanya i la resta d’allotjaments tenen una normativa interna en 
quant a horaris, llocs on deixar les botes, bastons, motxilles, etc... La/el guia 
t’informarà amb tot detall a l’arribar. 

- Als refugis i càmpings pots rentar la roba amb sabó de mà.  
- Mantinguem net el medi natural i respectem els animals que hi viuen. No llençar cap 

tipus de deixalla, ni erosionar-lo o degradar-lo. Les muntanyes i el medi natural són el 
seu únic habitat possible i un tresor que mereix ser preservat. 

- Et recordem que a partir del Coll de l’Illa entrem en Andorra, país no associat a la 
Unió Europea i que per tant no disposa de roaming. Posa el mòbil en mode avió o 
apagat. 
 

L’últim dia 
- L’itinerari finalitza a la població andorrana d’Ordino. Allà farem l’últim dinar i ens 

traslladarem en autobús fins a la Estació d’Autobusos d’Andorra la Vella, on 
arribarem cap a les 17:00 h. La resta del trajecte fins a Ribes de Freser la farem en  
transport privat. 

 

 
PREGUNTES FREQÜENTS 
 

Cal que porti farmaciola? 
- No. Els nostres guies van equipats amb una farmaciola completa per realitzar una 

correcta atenció primària en cas que fos necessari. En canvi, sí que es necessari que 
porteu la vostra pròpia medicació en cas de necessitar-la; us recordem que només un 
metge pot administrar-la. 

 
Cal que porti mapa, brúixola o aparell GPS? 
- No. Els nostres guies porten mapes, brúixola, aparell GPS i tota la informació tècnica i 

de seguretat de l’itinerari. Si ho vols portar no és cap inconvenient, en tal cas porta 
piles de recanvi també per l’aparell GPS. 



Puc portar algun llibre o revista? 
- No es recomanable, degut a l’increment del pes i el volum de la motxilla. L’estalvi de 

pes d’uns 200 gr. a la motxilla és un gran avantatge en trekkings exigents i de gran 
itinerari. La nostra intenció és que no els hagis de necessitar. 

 
Puc portar el meu gos? 
- No. Pot suposar una molèstia per a la resta del grup. A més a més, no tots els refugis 

o allotjaments disposen d’un espai destinat a la pernocta de gossos, i en el cas de que 
es perdés suposaria un veritable contratemps que comprometria la seguretat del 
grup. 

 
Puc patir problemes relacionats amb l’altitud? 
- És molt improbable. Fins als 2.500 metres d’altitud el cos no comença a experimentar 

problemes d’adaptació relacionats amb la falta d’oxigen.  A més, l’itinerari del 
trekking està pensat per afavorir una correcta adaptació a la altitud. 

 
Haig de portar molta aigua a sobre? 
- 1,5 L. com a mínim, tot i que es recomanable portar 2 L. Durant l’itinerari hi ha vàries 

fonts i punts de subministrament d’aigua potable. Recorda que la deshidratació en 
alta muntanya és un problema seriós. Sempre que puguis, reposa els dipòsits. 

 
Es fan parades durant el trajecte? 
- Sí. Es fan diferents tipus de parades amb la finalitat d’hidratar-nos, descansar, fer 

algun àpat o reajustar l’equipament. Aquestes parades son de caràcter breu, 
suficients com per restablir el nostre organisme i continuar caminant.  

 
Què passa si el temps empitjora? 
- Ocasionalment, caminar sota la pluja, o amb vent, és habitual en els trekkings d’alta 

muntanya, degut als canvis constants i inesperats de la meteorologia. En cas de 
tempesta elèctrica, temporal de vent o quan les condicions del terreny no garanteixin 
la seguretat del grup, el guia pot decidir dirigir-se cap a lloc segur i esperar allà fins 
que les condicions millorin.  

 
En quins casos es pot suspendre el trekking? 
- En condicions de meteorologia molt adversa i persistent, els guies poden decidir 

suspendre el trekking i planificar la tornada, vetllant per la seguretat del grup. 
- En cas d’impediment greu d’algun dels membres de l’equip o de qualsevol altra 

persona que requereixi del nostre ajut, en compliment de la Obligació de Socors. 
 
 
 
 

  

 


