
 

Pic de Medacorba 2.913 m (Andorra)  
 
Data: diumenge dia 16 d’agost de 2015 
  
Participants (2): Josep Mariné i Toni Coll 
  
Hores totals: 9h. (4h. pujada, 3h.15m. baixada i 1h.45m. descans).  
 
Desnivell: 1.313 m (1.600m. a 2.913m.) i Distància: 6,3 Km. pujada (total el doble) 

 
Itinerari: El mateix diumenge, a les 4 hores del matí sortim de Reus i anem a 
Andorra. A les 7h. deixem el vehicle al final de la carretera de la Vall d’Arinsal a 
uns 1.600 metres d’alçada i a un quart de vuit iniciem l’ascensió. El dia es 
presenta amb un temps excel·lent i després de les pluges del dissabte el 
paisatge guanya intensitat de color i nitidesa. 
 

 
Camí del Pla de l’Estany 

 
Pla de l’Estany 

 
Tot el recorregut està molt ben senyalitzat, pel camí d’accés discorre el sender 
pirenaic GR 11, que puja a la Portella de Baiau, passant pel Collet de Coma 
Pedrosa. El seguim fins trobar la cruïlla amb el sender GR 11.1, variant del GR 
11 que també fa cap al circ de Baiau, però passant per la Collada dels Estanys 
Forcats, que és el sender que a nosaltres ens interessa per accedir al Pic de 
Medacorba. 
 

 
Estany Forcat major i Medacorba 

 
Collada dels Estanys Forcats 

 



Seguim doncs aquest preciós itinerari que passa vora les bordes de la Font de 
Moixó i de la Coruvilla, arriba al Pla de l’Estany i al seu refugi situat a 2.050m. A 
partir del Pla, el sender s’enfila cap el circ del riu Dret i del riu del Bancal 
Vedeller tot fent una gran corba cap a l’Est, per tal de guanyar alçada i tot 
seguit encarar-se ja cap a l’Oest per assolir el pla del estany major dels 
Forcats, que és el inferior dels tres i està situat a 2.650m.  
 

 
Mur meridional del Medacorba 

 
Forcats i Arinsal al fons 

 
Un flanqueig, no massa llarg, pel pedregam del vessant SO. dels estanys, ens 
condueix directament a la Collada dels Estanys Forcats. En aquest punt deixem 
el sender GR 11.1 i avancem directament cap a la llomada i el mur meridional 
del nostre objectiu, que superem en 45m. gracies a les monjoies i als rastres de 
corriol que zigzaguejant va guanyant les estretes graonades de les esquistoses 
llicorelles que atalaien el cim. A tres quarts de dotze arribem al cim. 
 
Aquesta muntanya formar part del petit grup de cims Andorrans que 
ultrapassen els 2.900 metres d’alçada i a més te la peculiaritat d’esdevenir 
vèrtex d’unió de França, Andorra i Catalunya. Per tant gaudeix d’una visió 
excepcional de nombrosos massissos i muntanyes. Efectuem el retorn pel 
mateix itinerari gaudint d’un dia esplèndid i arribant a casa sense presses 
abans de les nou hores del vespre. 

 

 


