PARC NATURAL COMUNAL DE LES
VALLS DEL COMAPEDROSA
ITINERARIS PER A CONÈIXER EL PARC
5- CAMÍ DE
PERCANELA – LES FONTS
Recorregut: el camí de Percanela – les Fonts
neix a la carretera d’Arinsal, poc abans de
travessar el túnel del dic d’Arinsal. Segueix el
torrent dels Ribassols, primer en direcció nordest i després est, i arriba a les bordes de
Percanela. S’enfila pel canal de la costa de
l’Avier i, poc abans d’arribar als 1.900 metres
d’altitud, gira cap a l’oest. Passa prop de la
borda de Torné i les bordes dels Prats Nous,
travessa el torrent Ribal i s’endinsa,
principalment en direcció oest, als boscos de la
Tallada Nova i del barrer d’Areny, fins arribar al
collet de Font Podrida, al pla de l’Estany, quan
s’uneix al camí del mateix nom.
Accés: el punt d’inici del present recorregut es
localitza poc abans d’arribar a l’aparcament de
l’estació d’esquí d’Arinsal, al costat dret de la
carretera d’Arinsal.
Senyalització bàsica: la primera part es troba
senyalitzada amb punts i fletxes grogues. A
partir de la cruïlla amb el camí del refugi de les
Fonts, però, el camí correspon a un tram del
GRP i, per tant, també està senyalitzat amb les
marques grogues i vermelles típiques d’aquest
sender.
Longitud: 3.550 m
Durada aproximada: 2 hores
Desnivell: 576 m
Dificultat: Moderada

No us perdeu...
1.-Els prats i les bordes de Percanela, Torné i Prats Nous.
2.-Torrent Ribal i el circ glacial de les Fonts: de les Fonts,
formació geològica d’origen glacial, cal destacar les morrenes de
glacera rocosa, els incomptables cursos fluvials que aquí neixen i
el refugi de les Fonts, que ens acollirà amb els braços oberts
quan necessitem descans o aixopluc. La vegetació present,
típicament alpina però encara amb algunes espècies arbòries, és
un clar exemple del gran poder modelador dels allaus. Entre les
nombroses espècies faunístiques típiques de l’alta muntanya
s’inclouen el grasset de muntanya i l’escassa perdiu grisa o
xerra.
3.-Les pinedes de pi negre: deixat enrera el torrrent Ribal, el camí
s’endinsa en una de les pinedes de pi negre més belles de
l’espai. A mesura que ens acostem al collet de Font Podrida,
però, esdevé més jove i amb un major desenvolupament de
l’estrat arbustiu, sobretot boixerola, bruguerola, ginebró i nabiu.
Entre els habitants més representatius d’aquest medi destaquen
el picot negre i el raspinell pirinenc.

Pineda de pi negre (Josep Argelich – BIOCOM)

