
Pic de la Serrera (2912 m) – Pirineu Andorrà – (Principat d’Andorra) 

 

Data: 30 de juny de 2017 

Participants: María Alías Santamaría i Joan Marquès Griñó 

Temps: emprat 7:13 h;  de marxa 5:06 h; aturats 2:07 h 

Distància: 11,22 quilòmetres 

Desnivell positiu acumulat: 1.026 metres 

Itinerari: Àrea d’esbarjo de la Vall de Ransol – Riu dels Meners – Estanys de Ransol – Coll de la 
Mina – Collada dels Meners – Cim del Pic de la Serrera – GRP – Coma de Ransol – Refugi dels 
Cóms de Jan - Riu de Jan – Àrea d’esbarjo de la Vall de Ransol. 

Ressenya: El nombre de pics de certa importància que conté la frontera entre Andorra i França 
ultrapassa per molt poc la quantitat de cinquanta, però tan sols un grapat d’ells tenen més de 
2.900 metres i cap d’ells arriba als 3.000; la relació s’inicia amb el més alt, el Comapedrosa de 
2.946 metres; el segueix amb alçada la Roca Entravessada de 2.925; el Pic de l’Estanyó amb 
2.915; el Pic de la Serrera amb 2913; Pic de Medacorba de 2.912; La Font Blanca de 2906 i la 
Portella de 2.905 metres. La majoria d’ells a la part occidental del país, és a dir, entre La Massana 
i Ordino. 
 

 

Àrea d’esbarjo de la vall de Ransol 

 

Grimpada vora el riu de Meners 

Iniciem aquesta circular a les 9 hores a l’àrea d’esbarjo de la Vall de Ransol, a uns 1.900 metres 
d’alçària, amb una temperatura de 4 graus i amb un vent fort de l’oest que ens va fer posar els 
plumons i els guants a les mans. 
 

 

Salt d’aigua al riu Meners, al fons el Pic de la 
Serrera. 

 

Aiguabarreig amb el barranc del Estany Mort 



Poc a poc s’ascendeix per la riba dreta del riu dels Meners, voregem alguns salts d’aigua, passem 
a tocar l’aiguabarreig del barranc de l’Estany Mort, grimpem per roques. 

Passada la font dels Clots de la Llosa fem cap als Estanyols de Ransol des d’on la vista de la vall 
i del cim comença a ser impressionant. 

Un cop passat el estany superior de Ransol, se’ns ajunta per la dreta el GRP (Marques grogues i 
vermelles) que ens acompanyaran per un sender de forta inclinació i pedregós; una collada plana 
d’herba verda ens ofereix una amplia visió del circ de Meners amb l’estany dels Meners de la  
 

Coma al fons, de fet és un espectacle del que gaudirem ja fins el cim. Seguim cap a la esquerra 
(oest) per pujar fins el coll de la mina on ens sorprèn el trobar-hi una petita cabana preparada com 
a refugi idoni per si un dia com el d’avui esclata la tempesta. Parem a fer un mos. 

 

 

Cabana pedra seca al coll de la Mina. 

 

Estany dels meners de la Coma i circ de 
Meners. 

 

Els darrers 200 metres de desnivell es fan primer per una curta, planera i escarpada carena i 
després remuntem ràpidament el llom de la Serrera que separa el circ de Meners al Est, del Parc 
natural de la Vall de Sorteny a l’Oest. Sensacionals panoràmiques d’ambdós costats de la carena. 

 

Estanyols de Ransol 

 

Pic de la Serrera 



 

Deixem el coll de la Mina enrere 

 

L’escarpada carena 

 

Fem cap al cim a les 13 hores amb fort vent i un espectacle de cúmulus impressionant. 

El temps canvia, les clarianes desapareixen a mida que baixem del cim, els cúmulus donen pas a 
cumulonimbus, el vent para de sobte i els núvols comencen a descarregar en forma de petits flocs 
de neu. 

A l’arribar al llac deixem a la dreta el camí per on hem pujat i seguim per l’esquerra el GRP cap a 
la Coma de Ransol; tal i com teníem previst fem cap unes dues hores més tard al refugi dels 

cóms de Jan on ja ens enxampa de ple la forta pluja. 

L’alta herba i la pluja no es deixen veure bé el camí i fem una petita marrada. Recuperem el 
sender i travessem el riu de Jan a gual. Uns trenta minuts més tard creuem el bonic pont medieval 
del riu dels Meners i fem cap al punt de sortida ben mullats i gelats. Només tenim set graus i són 
les quatre i quart de la tarda. 

 

 

Refugi lliure dels Cóms de Jan 

 

Descens cap a la vall de Ransol 



 

Creuem a gual el riu de Jan 

 

Passem el Meners pel pont 

 

Hem emprat més del temps que havíem pensat, però amb vent, neu i  pluja, no ens sembla tant; 
amés, són ensurts que s’esvaeixen amb rapidesa i finalment acabem satisfets del que hem 
aconseguit fer. 

 

 


