Pics d’Envalira 2.812 m. i 2.827m.(Andorra)
Data: dissabte 18 i diumenge 19 de juliol de 2015
Participants (2): Pili Inostroza i Toni Coll
Hores totals: 5h.
Desnivell: 747 m (2.080m. a 2.827m.)

Itinerari: Pugem a Andorra el dissabte i fem nit al Pas de la Casa. El diumenge
a les nou del matí iniciem l’excursió, sortim a peu des del centre del nucli urbà,
passem per l’aparcament de les pistes d’esquí del Gran Valira, que en aquesta
època estival resta completament buit, igualment que totes les instal·lacions del
complex.
Anem seguint el sender HRP (Alta Ruta Pirenaica), passem a frec de les pistes
i arribem a l’estany de les Abelletes (2.258m.), continuem cap el S. però anem
lleugerament cap a ponent deixant l’estany a mà esquerra, el caminoi s’enfila
decididament i s’acosta quasi a fregar els pals del telecadira.

Estany de les Abelletes

Camí cap el coll dels Isards

Arribem al Clot de les Abelletes, en aquesta petita explanada abandonem
definitivament el sector destinat a esquiar, que sense neu fa pena, i entrem en
un territori caòtic on el sender serpenteja entre grans rocs, cercant sempre el
millor pas i les feixes herbades.
Ens dirigim clarament cap el coll dels Isards, que és el pas evident i lògic per
sortejar la carena definida entre el Pic de les Abelletes al E. i el Pic Negre
d’Envalira al O. Superem el coll dels Isards (2.555m.) i baixem lleugerament per
tal de creuar la fondalada sota el Pic de Fontnegra i tot seguit s’enfilem
novament, aquesta vegada per superar el Port de Fontnegre (2.654m.) que
està situat entre el pic homònim a l’esquerra i els Pics d’Envalira a la dreta.

Pic i port de Fontnegre

Pics d’Envalira

Descansem uns minuts vora el Port i desprès, deixem el sender HRP que
continua cap a la capçalera de la vall de Campcardós i cap a la Portella Blanca
d’Andorra i ens encarem directament al O. ascendint pel llom que ens portarà
ràpidament a les envistes dels nostres dos objectius. A les dotze del migdia
coronem el Pic Negre d’Envalira (2.821m.) i amb quinze o vint minuts més el
Pic d’Envalira (2.827m.).
És sorprenent l’esguard infinit que ens regalen aquests cims, que nosaltres
creiem discrets, i en realitat gracies a la seva estratègica situació són uns
miradors únics, no solament de les muntanyes d’Andorra, sinó de moltes de
l’entorn Pirinenc.

Pic d’Envalira des del cim del Negre

Pic Negre des del cim de l’Envalira

Desprès de gaudir de les alçades retornem, pel mateix itinerari, cap a l’estany
de les Abelletes on aprofitem per menjar-nos els entrepans i tot seguit retornem
a la rutina de la civilització.

