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12 Noves rutes de BTT, prop de 100 
quilòmetres senyalitzats i viatjar amb 
Funicamp 
 

• Els tracks de les 12 rutes es poden descarregar al web del Comú 

• Funicamp 
Enguany una de les novetats de la temporada és la possibilitat de pujar al 
Funicamp portant la bicicleta pel mateix preu que un viatge senzill.  
I per altra banda, un nou bitllet de tres pujades en un sol dia per 10€.  

Sector Grau Roig 

 

Il·lustració 1: Mapa Rutes sector Grau Roig 

Al Sector de Grau Roig, es disposa de 5 recorreguts que detallem a continuació. La tipologia del 
terreny, permet la pràctica de diversos tipus de modalitats de bicicleta, com són la BTT 
convencional, les E-bike, i les de Gravel, doncs les pujades són constants, però no excessivament 
pronunciades.  Recorreguts sense massa dificultat tècnica, però si per a usuaris en bona condició 
física per fer el recorregut més llarg, degut sobretot a l’altitud de tot el recorregut. 
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• Grau Roig – Maià – Coll Blanc – Grau Roig  (22 Km / + 900 m)  
Circular 
3 h 30 min 
Nivell 4/5 
BTT · E-bike ·Gravel  

Recorregut circular que iniciem des del pàrquing del sector de Grau Roig, direcció al Port 
d’Envalira. Aquest tram el realitzem per la carretera general, d’asfalt, doncs no hi ha altra 
alternativa factible. Arribats al Port d’Envalira, girem a esquerra per agafar la pista de darrera el 
Refugi Fra Miquel i seguim fins al Pic Maià per una pista de terra tranquil·la i sense complicacions 
tècniques. Des de dalt, gaudirem d’unes vistes infinites sobre tot Andorra i la zona frontera amb 
França. Posteriorment, de l’altre costat del Port d’Envalira, seguim també la pista que arriba fins 
al Coll Blanc passant per sota les grans antenes de l’antiga Sud Radio, a cavall del Pas de la Casa 
i Grau Roig. Un cop visitats aquests dos punts emblemàtics geogràficament, iniciem un llarg 
descens per les pistes de esqui que ens permetrà descobrir tot allò que molts segurament baixen 
esquiant durant l’hivern. Atenció la part final de la baixada, un cop arribem a la zona del Bosc de 
Colells, doncs la pendent és força pronunciada en algun punt. Finalment retornem al punt de 
sortida al Grau Roig. 

• Grau Roig - Port d’Envalira – Grau Roig ( 13 Km / + 530 m) GROC 

Circular  
2 h 
Nivell 3/5 
BTT · E-bike · Gravel 

Recorregut circular que iniciem des del pàrquing del sector de Grau Roig, direcció al Port 
d’Envalira. Aquest tram el realitzem per la carretera general, d’asfalt, doncs no hi ha altra 
alternativa factible. Arribats al Port d’Envalira, tenim la opció de continuar pujant fins al Pic Maià 
per una pista de terra tranquil·la i sense complicacions tècniques. Des de dalt, gaudirem d’unes 
vistes infinites sobre tot Andorra i la zona frontera amb França. Posteriorment, de l’altre costat 
del Port, arribar fins al Coll Blanc, a cavall del Pas de la Casa i Grau Roig. Un cop visitats aquests 
dos punts emblemàtics geogràficament, iniciem un llarg descens per les pistes de esqui que ens 
permetrà descobrir tot allò que molts segurament baixen esquiant durant l’hivern. Atenció la 
part final de la baixada, un cop arribem a la zona del Bosc de Colells, doncs la pendent és força 
pronunciada en algun punt. Finalment retornem al punt de sortida al Grau Roig 

• Port d’Envalira – Pic Maià – Port Envalira ( 6 Km / +230 m) VERMELLA 

Lineal 1 h 
Nivell 2/5 
BTT · E-Bike ·Gravel 

Recorregut lineal que parteix del Port d’Envalira i ens durà a recórrer la pista que ens duu fins al 
Pic Maià a més de 2.600m d’altitud, amb unes vistes sobre Andorra i França espectaculars!  
Recorregut de pista ampla, sense complicacions tècniques, tot i que degut a l’altitud i la falta 
d’O2, és lleugerament dur físicament. Els descens també es realitza sense problemes si no es té 
un bon nivell tècnic. 
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• Port d’Envalira – Coll Blanc – Port Envalira ( 4 Km / +175 m) VERD 

Lineal 
30 min  
Nivell 2/5 
BTT · E-Bike ·Gravel 

Recorregut lineal que parteix del Port d’Envalira i ens durà a recórrer la pista que ens duu fins al 
Coll Blanc, on podrem veure el Pas de la Casa per una vessant i la zona de Grau Roig de l’altra, 
passant per sota les imponents antenes i edifici de l’antiga Sud Radio!  Recorregut de pista 
ampla, sense complicacions tècniques. Els descens també es realitza sense problemes si no es 
té un bon nivell tècnic. 

 

• Port d’Envalira – Coma 3 – Port Envalira ( 7 Km / +260 m) LILA 

Lineal 
1 h  
Nivell 3/5 
BTT · E-Bike ·Gravel 

Recorregut lineal que parteix del Port d’Envalira i ens durà a recórrer la pista que porta fins a la 
zona intermèdia del sector de Grau Roig, coneguda pels esquiadors com a Coma 3, des d’on 
tindrem una vista privilegiada de les canals i els Pic d’Envalira i Pic Negre, ja que hi passem molt 
aprop.  Recorregut de pista ampla, sense complicacions tècniques. Els descens també es realitza 
sense problemes si no es té un bon nivell tècnic. Puntualment, hi ha un tram més exigent que és 
el bucle que ens acosta fins als peus dels Pics esmentats abans, ja que es segueix el traçat del 
teleski per aproximar-nos, i de la pròpia pista d’esquí per baixar. 
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Sector Les Pardines  
 

 

Il·lustració 2: Mapa Rutes sector Les Pardines 

Recorreguts ubicats a la zona compresa entre l’arribada superior del Funicamp i Encamp, 
passant per la zona de les Pardines. Recorreguts marcadament enfocats a un públic de nivell alt, 
usuaris de bicicletes de tipologia All Mountain i Enduro, enfocades a realitzar més baixades que 
no pas pujades. Contràriament als altres recorreguts plantejats, no es requereix un nivell físic 
molt alt, però sí el nivell tècnic, doncs algun punt són amb fortes pendents i amb arrels i pedres. 
El recorregut més senzill, tot i  la seva dificultat, seria el baixador de la Plana des de l’entrada del 
Camí de les Pardines fins al Funicamp.  
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• Solanelles- Llosada - Rigoder- Cortals - Pardines - La Plana - Encamp (11 Km / + 217 m) 
TARONJA 

Lineal 
1 h 30 min  
Nivell 5/5 
All Mountain · Enduro 

 
Recorregut lineal amb inici a l’estació superior del Funicamp. Recorregut indicat per a bicicletes 
tipus enduro i per a usuaris experts, degut a la orografia i tipologia dels senders.  Baixem per la 
pista de debutants de la zona del Funicamp, fins a trobar el telecadira de 4 places, punt més baix 
del recorregut i que a partir d’aquí fa una curta però intensa pujada fins a l’Alt de la Llosada. Els 
2.560m d’altitud d’aquest punt, garanteixen unes vistes privilegiades i sense fi de 360º sobre tot 
el Principat. Des d’aquest punt iniciem un vertiginós i tècnic descens fins a trobar-nos amb les 
Bordes de Rigoder, just per sota l’estació intermitja del Funicamp. Baixem uns metres per 
posteriorment agafar un trencant a mà esquerra que ens portarà les corbes de la zona del 
Feritxet , i d’allà un altre corriol fins a tornar a trobar l’asfalt, a escassos metres ja del pàrquing 
de les Pardines. Just al final del pàrquing, agafem el camí que surt a la dreta per baixar fins a 
Encamp pel camí de la Plana, on la part inferior hem de fer especial atenció, ja que està malmès 
per l’aigua i el desgel de l’hivern. Seguim pel costat del riu de l’Ovella pel sender que té el mateix 
nom fins a trobar la carretera; remuntem 100m, i finalitzem el llarg descens per un corriol estret 
que ens deixa a la base del Funicamp. 
 

• Solanelles - Intermitja - Cortals - Pardines - La Plana - Encamp ( 10 Km / + 70 m) BLAVA 
Lineal 
1 h min  
Nivell 4/5 
All Mountain · Enduro 

Recorregut lineal amb inici a l’estació superior del Funicamp. Recorregut indicat per a bicicletes 
tipus enduro i per a usuaris experts, degut a la orografia i tipologia dels senders. Aquesta, és la 
versió més fàcil per descendre des de la zona de Solanelles fins a Encamp, tot i així està indicada 
per a usuaris experimentats. Baixem per la pista de debutants de la zona del Funicamp, fins a 
trobar el camí que segueix la línia del Funicamp. Camí de pista d’uns 3m d’amplada que en algun 
punt la pendent es forta, però que en general és fa correctament, sense requerir de molta 
tècnica sobre la bicicleta. Abans de trobar-nos l’estació intermitja del Funicamp, creuem el riu 
per sobre el pont penjat, fins trobar unes cabanes de pastors a la zona dels Orris, a sota el Griu. 
Continuem per la pista de pedra fins al encreuament amb la carretera asfaltada. Baixem uns 
metres per posteriorment agafar un trencant a mà esquerra que ens portarà les corbes de la 
zona del Feritxet , i d’allà un altre corriol fins a tornar a trobar l’asfalt, a escassos metres ja del 
pàrquing de les Pardines. Just al final del pàrquing, agafem el camí que surt a la dreta per baixar 
fins a Encamp pel camí de la Plana, on la part inferior hem de fer especial atenció, ja que està 
malmès per l’aigua i el desgel de l’hivern. 
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Sector Solanelles  

 

Il·lustració 3: Mapa rutes sector Solanelles 

Recorreguts ubicats a la zona compresa entre l’arribada superior del Funicamp i Grau Roig. 
Diversitat de recorreguts amb més o menys distància i desnivelll per descobrir la part central del 
domini esquiable de Pas de la Casa-Grau Roig. Recorreguts marcats sobre les pistes transitables, 
de vehicles tot terreny, de baix nivell tècnic i moderat nivell físic, amb forts desnivells puntuals 
a les pujades. L’accés als recorreguts es pot fer, bé pujant pel Funicamp, o bé amb vehicle propi 
fins al Grau Roig. 

 

• Solanelles-Cubil-Pessons-Pla Pedres-Solanelles ( 13 Km / + 600 m) VERMELLA 

Circular 
2 h 30 min  
Nivell 3/5 
BTT · E-bike 

Recorregut circular amb inici a l’estació superior del Funicamp, . Inici a la zona de Solanelles. 
Descendim direcció Grau Roig passant per la bassa dels Orris i el llac artificial del Cubil. 
Remuntem uns metres fins arribar a sota el Pic Cubil inferior. A partir d’aquí, ja ens dirigim cap 
al Llac de Pessons i tot l’antic cercle glaciar al fons. La ruta continua cap a la zona del Pla de les 
Pedres entre un corriol estret però gens tècnic i pistes de jeep. Un cop ens trobem a la zona del 
refugi del Pla de les Pedres, toca remuntar fins a la zona de sortida a Solanelles. Si hem accedit 
amb el Funicamp al punt de sortida, podem fer la baixada per l’itinerari que ens porta des de la 
part alta del Funicamp fins a Encamp. 
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• Solanelles-Pla de les Pedres-Peretol-GrauRoig-Solanelles (19 Km / + 900 m) VERDA 
Circular 
3 h 
Nivell 3/5 
BTT · E-bike 

Recorregut circular que iniciem a la zona de Solanelles a la part alta del Funicamp, i que podrem 
descobrir la zona compresa entre aquesta, les Bordes d’Envalira i el Grau Roig.  Descendim per 
la pista ampla fins al llac artificial de sota el Pic Cubil, per continuar per la pista i corriol que ens 
porta a la pista que baixa del Cubil. Aquí anem direcció descendent fins a trobar-nos la zona del 
Pla de les Pedres i posteriorment continuar baixant fins a trobar la zona d’activitats del Peretol, 
a les Bordes d’Envalira. Seguidament, toca remuntar i ho fem per la pista d’esquí que, en sentit 
invers, enllaça el Grau Roig amb Peretol. Arribats a Grau Roig reprenem la tornada, enfilant-nos 
per la pista que ens porta a l’idíl·lic Llac de Pessons, i podem observar el que antigament havia 
estat un glaciar, el Cercle de Pessons. Els darrers km del recorregut, els farem en sentit invers 
als que hem fet al començament de la sortida, fins al punt d’inici a la zona de Solanelles. 
 

• Solanelles-La Llosada-Solanelles (5 Km / + 300 m) (TRAM DE LA BLAVA) 
 

Lineal  
1 h 
Nivell 3/5 
BTT · E-bike 

Recorregut lineal amb inici a l’estació superior del Funicamp. Baixem per la pista de debutants 
de la zona del Funicamp, fins a trobar el telecadira de 4 places, punt més baix del recorregut i 
que a partir d’aquí fa una curta però intensa pujada fins a l’Alt de la Llosada. Els 2.560m d’altitud 
d’aquest punt, garanteixen unes vistes privilegiades i sense fi de 360º sobre tot el Principat. La 
tornada la farem pel mateix itinerari en sentit invers al de l’anada. 
 
 

• Solanelles-La Llosada-Rigoder-Solanelles (13 Km / + 800 m) BLAVA  
 

Circular 
2 h 30 min  
Nivell 5/5 
All Mountain · Enduro 

Recorregut circular amb inici a l’estació superior del Funicamp. Baixem per la pista de debutants 
de la zona del Funicamp, fins a trobar el telecadira de 4 places, punt més baix del recorregut i 
que a partir d’aquí fa una curta però intensa pujada fins a l’Alt de la Llosada. Els 2.560m d’altitud 
d’aquest punt, garanteixen unes vistes privilegiades i sense fi de 360º sobre tot el Principat. Des 
d’aquest punt iniciem un vertiginós i tècnic descens fins a trobar-nos amb les Bordes de Rigoder, 
just per sota l’estació intermitja del Funicamp. Des d’aquí, tenim l’opció de continuar baixant 
pels itineraris que baixen fins a Encamp, o bé remuntar uns km, primer per carretera i després 
per la pista que ens porta de nou al punt de sortida del recorregut. En el cas d’haver adquirit el 
forfait especial de bicicletes del Funicamp, tenim l’opció de poder pujar amb el remuntador. 
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Sector el Pas de la Casa 
• El Pas de la Casa-Costa Rodona-Llac de les Abelletes  (5 Km / + 245 m)  
Semi circular 
45 min  
Nivell 2/5 
BTT · e-bike· Gravel  

 

Recorregut semi-circular que parteix del poble del Pas de la Casa i que ens descobreix el llac de 
les Abelletes. Iniciem la pujada per la carretera del Port d’Envalira, fins arribar a la zona de Costa 
Rodona, on agafarem la pista que surt a mà esquerra, al costat del bar de l’estació. Seguim per 
aquesta fins arribar al llac de les Abelletes. Des d’aquest punt, tenim una perspectiva sobre el 
Pas de la Casa, el Port d’Envalira i la regió de l’Ariege francesa, immillorables. El retorn, el fem 
pel mateix itinerari que la pujada, però finalitzem amb una baixada pel vell mig de les pistes 
d’esquí des de la zona de Costa Rodona fins al mateix poble del Pas de la Casa. 

• El Pas de la Casa-Costa Rodona-Llac de les Abelletes (AM-Enduro) (6 Km / + 360 m)  
 

Circular 
1 h 
Nivell 5/5 
All Mountain · Enduro 
 

Recorregut circular que parteix del poble del Pas de la Casa i que ens descobreix el llac de les 
Abelletes. Iniciem la pujada per la carretera del Port d’Envalira, fins arribar a la zona de Costa 
Rodona, on agafarem la pista que surt a mà esquerra, al costat del bar de l’estació. Seguim per 
aquesta fins on s’acaba la pista i ens derivem a l’esquerra per començar a baixar pel sender que 
baixa del cim de les Abelletes i que fa frontera amb França; un sender tècnic i rocós, que només 
és apte pels més experimentats fins a arribar a la mateixa aigua del llac.  Creurem el riu pel qual 
desguassa el llac, i continuem baixant pel sender que porta fins al mateix poble del Pas de la 
Casa. Recorregut curt, però intens, només apte (les baixades), pels més experimentats! 
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