PARC NATURAL COMUNAL DE LES
VALLS DEL COMAPEDROSA
ITINERARIS PER A CONÈIXER EL PARC
8- CAMÍ DEL
CLOT DEL CAVALL
Recorregut: el punt d’inici del camí del clot del
Cavall es troba a les bordes dels Prats Nous.
Travessa, en direcció nord-est, el bosc del roc
Gros. Segueix, primer en direcció est i després
sud-est, fins el clot del Cavall, entre el pic
homònim i el pic de Percanela.
Accés: per accedir al punt d’inici cal seguir el
camí de Percanela – les Fonts fins les bordes
dels Prats Nous (vegeu itinerari 5). Aquí, el
present itinerari abandona l’esmentat camí pel
seu costat dret, i penetra, costa amunt, dins la
frescor del bosc del roc Gros.
Senyalització bàsica: el camí del clot del
Cavall està senyalitzat amb punts grocs. A
partir de les basses de la Burna, però, esdevé
un tram del GRP. La senyalització bàsica del
darrer tram, doncs, es basa en les marques
grogues i vermelles típiques d’aquest sender.
Longitud: 1.400 m
Durada aproximada: 1 hora 45 minuts
Desnivell: 463 m
Dificultat: Moderada

Les Fonts des del clot del Cavall (Jordi Nicolau – BIOCOM)

No us perdeu...
1.-Les basses de la Burna: mig amagades en una petita
fondalada, a una altitud de 2.350 m, ens esperen aquests petits
medis lacustres. Llueixen una vegetació associada d’alt interès,
presidida per molleres i prats alpins. És un indret ideal per fer un
petit descans, abans d’encarar en darrer i fort ascens, i potser,
amb una mica de sort, espiar algun isard.
2.-Les panoràmiques existents des del clot del Cavall: les vistes
que s’obren als nostres ulls des del punt final del camí són
realment memorables. Destaquen el circ de les Fonts, a l’oest, i
el Casamanya, a l’est, a la veïna parròquia d’Ordino. Des del clot
del Cavall, si el cansament encara no ens ha envaït, podem
continuar, en direcció sud, fins el pic de Percanela o, seguint el
GRP, cap al pic del clot del Cavall.

