Pics de Casamanya (Andorra)
Data: diumenge 23 de juny de 2019
Cims: Casamanya Nord (2.752m) i Casamanya Sud (2.740m)
Km: 10,06

Hores totals: 7,40

Desnivell: 922m

Participants (4): Joan Marquès, Maria Alías, Meli Carrilero, Lluís Díaz
Des de Canillo prenem la carretera d’Ordino fins l’aparcament de la vall de
Montaup on comencem a caminar de bon matí. Una pista, aviat sender,
remunta l’ampla vall en direcció nord tenint a l’esquerra la serra de Casamanya.
La pujada es fa llarga fins el coll d’Arenes (2.539m) però es ho prenem amb
calma, la bonança meteorològica està garantida. Fem un mos i ataquem la
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paret rocallosa que tenim al sud, el sender s’hi fica i el seguim. Aviat apareix un
pas amb cadenes que ajuden a superar uns esglaons sense gaire dificultat. En
la pujada entre el rocam trobarem un total de quatre trams equipats. A dalt
tornem als prats herbats amables que ens condueixen en suau pujada fins el
cim del Casamanya Nord, de 2.752m, el més alt dels tres cims de la serra i que
està inclòs a la llista del 100 Cims de la FEEC. Fem les fotos i seguim el
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sender, que baixa, estalvia el pas pel pic Central rodejant-lo i va directe al
Casamanya Sud (2.740m) després d’una curta pujada. Un gran munt de pedres
que sembla una cabana de pedra seca corona el cim, molt freqüentat per la
gent que puja des del coll d’Ordino per la ruta directa que nosaltres farem servir
per baixar. Sota el cim trobem un lloc adient per reposar, és l’hora de dinar.

Cim del Casamanya Sud

Pics Central i Nord des del pic Sud

Hi ha una bona vista dels nuclis d’Ordino i la Massana entaforats al fons de la
vall. Entrant al bosc, al collet de les Vaques girem a l’esquerra (est) per la vall
de Mereig, on trobem la font Picadora i per un tram indefinit fem cap a la
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carretera, que intentarem evitar per corriols laterals fins el collet de Montaup, el
mirador del Roc del Quer i l’aparcament proper on tenim els cotxes.

Al cim del Casamanya Nord

