
Pics de Casamanya – Pirineu d’Andorra  
 
Data: Dimarts dia 10 d’octubre de 2017  
 
Participants: Joan Aubia, Joan Maria Boada i Toni Coll.  
 
Ascensions: Pic de Casamanya S.         (2.740m.) 
                       Pic de Casamanya del Mig (2.725m.) 
                       Pic de Casamanya N.         (2.752m.) 
 
Dades: Temps total invertit 6h.20m. – Efectiu 4h.20m. 
              Distància recorregut – 4 Km. d’anar i aprox. 4 de tornar. 
              Desnivell acumulat positiu – 770m. 
 
Aproximació: Sortim de casa a les cinc del matí, seguim una de les rutes 
habituals per pujar a Andorra, passant per Tàrrega, Isona, Ponts, Oliana, Coll 
de Nargó, Organyà, la Seu d’Urgell, Sant Julià de Lòira, Andorra la Vella, 
Escaldes, Encamp, Canillo i finalment arribem al Coll d’Ordino (1.983m.) a tres 
quarts de nou. 
 
Itinerari:  A les nou i cinc iniciem l’excursió, des del Coll d’Ordino, un cartell 
ens indica el camí de la Serra de Casamanya, el seguirem sempre cap el Nord  
i ens conduirà als nostres objectius. Aviat  entrem en un atapeït  bosc de pi 
negre on algun bolet comença a esclatar i on el color rosat lilós de la flor del 
còlquic o safrà bord ornamenta l’humit mantell verd. Poc a poc anem pujant, 
arribem a la collada de les Vaques (2.105m.) i gaudim d’una gran panoràmica 
de la població d’Ordino. Tot seguit el bosc va desapareixent i ja solament 
l’herbei del terreny comparteix protagonisme amb l’imponent massís del 
Casamanya. 
 

  
 
Prop de la cota (2.300m.) el roquisser aflora ostensiblement, aquest indret 
s’anomena els Llosers de Naudí, és un lloc apropiat per seure una estona, 
descansar, contemplar el paisatge i perquè no?, fer un mos. 
 
Més amunt el pendent augmenta considerablement i el terreny es transforma 
en aspre, encara que manté les seves línies amables, successius promontoris i 
graonades ens apropen a la gran torreta feta de pedra seca, que curulla el cim 



del Casamanya Sud. A les 11h25m. passem a frec de la gran monjoia i 
coronem el primer cim. 
 

 
La gran monjoia 

 
Cim Sud 

 
Al estar ubicats en el centre del territori Andorrà ens circumden moltes de les 
seves muntanyes i aviat podem identificar les que coneixem, com per exemple, 
el Coma Pedrosa, el Pic de Tristaina, el de Font Blanca, el de la Serrera, el de 
l’Estanyó, el dels Pessons i la Tossa Plana de Lles. També tenim a primer 
terme l’altívola carena que uneix els tres cims germans d’aquesta Serra. No 
ens ho pensem dues vegades i ràpidament llisquem pendent avall fins el collet 
que ens separa del cim del Mig i amb una curta i decidida pujada assolim el 
promontori central amb quinze minuts des del cim Sud. 
 

 
La carena 

 
Cim del Mig 

 
Finalment per arrodonir l’excursió ens queda el Pic de Casamanya Nord, que 
curiosament és el mes alt i el menys freqüentat. Ens hi atansem continuant el 
rumb NE., baixem primer fins el collet que el separa del Pic del Mig i tot seguit 
remuntem el seu vesant meridional fins la seva carena oriental i desprès la 
seguim uns metres retornant cap a ponent fins assolir la màxima alçada dels 
tres Pics de Casamanya. Hi esmercem uns altres quinze minuts des del Pic 
Central. 
 
Al efectuar el retorn fem una variant i en lloc de baixar per la Serra de 
Casamanya, davallem per la Serra de Sauvata que esta situada a l’Est de 
l’anterior. Primer anem un tros pel llom del contrafort meridional del Pic del Mig  
desprès continuem baixant uns tres-cents metres per la vall delimitada entre les 
dues serres. 



  
 
A partir de la cota (2.350m.) flanquegem cap a ponent fins retrobar els Llosers 
de Naudí, punt on havíem aprofitat per deturar-nos i fer un mos quan pujàvem. 
Hi tornem a fer un descans i desprès ja continuem fins el Coll d’Ordino on finim 
l’excursió a un quart de quatre de la tarda. 
 

 
Cim Nord 


