SENDERISME A ANDORRA

44 ITINERARI A PRAT PRIMER PEL 		
CAMÍ DEL BOSC DE PALOMERA

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

la visita a Casa de la Vall. Era la seu del
Consell General, el parlament d’Andorra.
Es tracta d’un edifici emblemàtic per la
seva significació històrica.

a Andorra la Vella, a la zona
d’Emprius i més concretament a la
Margineda, hi ha el jaciment arqueològic de la Balma de la Margineda,
on es van localitzar unes pintures
rupestres que demostren que fa uns
7.000 anys que els primers homes ja
van freqüentar aquest emplaçament.

Palomera:
Coll ample de muntanya; llarga cresta en
descens interromput d’osques arrodonides. És un nom arcaic de colomer/a, del
llatí columbariu, derivat de palumba. Als
ocells de la família de les columbàcies els
agrada de reposar en aquests indrets. De
vegades, el topònim pot provenir del color
cendrós de les roques veïnes.

Cóm al camí

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Camí de Palomera

Pel vessant per on discorre aquest itinerari
forestal i de relleu suau, hi baixen el riu de la
Comella, el de Forn i, obrint-se camí per una
fantàstica vall glacial, el de Prat Primer. Tots
aquests cursos fluvials formen part de la conca del Valira.

seques i menys ombrívoles que les de roure
de fulla gran, cobreixen bona part de l’estatge
d’aquesta parròquia. L’arbust més dominant
és el boix (Buxus semprevirens), de fulles ovals
i brillants per l’anvers, però moltes altres espècies, la majoria de fulla caduca, com el corner
(Amelanchier ovalis), el sanguinol (Comus sanguinea) i la coronil·la boscana (Coronilla emerus) hi fan pinya.

Els boscos caducifolis, verds i exhuberants
durant l’estiu, i vermellosos i bruns a la tardor,
constitueixen un dels elements més importants del paisatge de l’estatge montà d’aquest
itinerari. Les rouredes de roure martinenc, més

Entre els ocells més freqüents en aquests boscos cal destacar el pit-roig (Erithacus rubecula), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), la
merla (Turdus merula) i la mallerenga blava
(Parus caeruleus), entre d’altres.

Prat Primer es troba al sud-est de la parròquia
d’Andorra la Vella.

Prat Primer

Coronilla boscana
(Coronilla emerus)

44. Prat Primer Bosc de Palomera

ANDORRA LA VELLA
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4.060 m 1h 30’
(+225 m)

N42 28.953
E1 30.874

Cal que seguim els rètols indicatius del camí
de la Palomera, tot endinsant-nos en un bell
i jove bosc de pi roig seguint el camí dels
Maians, fins que assolim la serra de la Creu,
on podem gaudir d’una gran panoràmica
sobre la vall de Sant Julià de Lòria.

6.140 m 2h 15’
(+295 m)

N42 28.844
E1 31.932

Retrocedim uns metres i continuem pel
camí dels Maians que ens portarà a la
Collada de la Caülla.

8.550 m 3h
(+90 m)

N42 28.708
E1 33.015

En un dels trams més bells d’aquest recorregut, el camí avança planejant pel
vessant d’Andorra la Vella, amb una vista
panoràmica de gran abast. Continuem pel
camí de l’Avier i entrem a la vall de Prat
Primer on arribarem directament al refugi.

12.300 m 4h 10’
(-900 m)

N42 29.908
E1 31.823

Un llarg descens pel fons de la vall ens condueix directament al punt de sortida i arribada. En el darrer tram passem pel cortal
de la Plana i, posteriorment, el camí davalla
dins un bosc de pi roig. Hi trobem diversos
encreuaments i cal que optem, en tots els
casos, pel costat dret de la bifurcació.
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Per arribar al punt de sortida, agafem la
carretera de la Comella (CS-101) des
d’Andorra la Vella i pugem fins després del
km 4, on hi ha un encreuament a la dreta i
un aparcament on deixar el vehicle.

2

FINAL DEL 2.200 m
TALLAFOC (+195 m)
CAMÍ DE LA
PALOMERA
1.530 m

35’

N42 29.344
E1 31.048

Des de l’aparcament seguim per la carretera fins que trobem una barrera;
l’hem de travessar i pujar per una pista
forestal fins que s’acaba i on hi trobarem
una bassa que recull aigua de la font de
l’Astrell.

3

MIRADOR 2.690 m
DEL CAMÍ (+95 m)
DE LA
PALOMERA
1.625 m

50’

N42 29.327
E1 30.926

Tot pujant, al costat dret del camí i per un
curt baixador, hi ha un espectacular mirador sobre la vall d’Andorra la Vella que
mereix la pena que visitem.
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