A l’est veureu una borda, una construcció rural típica. S’utilitzaven a l’estiu
en l’aprofitament dels prats de la vall per a la ramaderia bovina, en particular a partir del segle XVIII. A dalt s’emmagatzemava l’herba que es produïa als prats i a baix s’hi podia guardar bestiar. Aquesta es coneix com la
borda de l’Enraulat. Els materials utilitzats eren locals. La pedra s’agafava
de la pròpia vall i les bigues de fusta s’extreien de boscos propers, com el
que teniu davant vostre a l’obaga, a l’altra banda del riu. La coberta és
un llosat, confeccionat amb lloses extretes al país. Aquesta borda té una
curiositat: una estructura triangular de pedra seca que perllonga la part
posterior de la borda. Per a què serveix?

D’on ve el gran bloc partit que heu travessat? Fa 50 milions d’anys (MA),
una col·lisió entre plaques aixecà els actuals Pirineus. El centre de la serralada el formen roques d’un massís anterior, aixecat fa més de 300 MA!
Encara abans, fa uns 500 MA, la transformació de les roques d’aquesta
àrea per altes temperatures i pressions fou intensa: a gran profunditat es
formà una roca cristallina anomenada gneis. Des del control 3, heu estat
caminant sobre aquesta roca antiquíssima que conforma les muntanyes
properes. Es tracta d’un gneis ocel·lar. Observeu-ne els «ulls», els nuclis de
color clar on hi ha els cristalls més durs.

Per sobre de la borda, al bosc, veureu una canal que enllaça amb parts més
altes en direcció a Cabana Sorda, on dominen els prats i les roques. Quan hi
ha neu i és inestable, aquesta pot lliscar pendent avall formant allaus que
podrien passar el punt on sou ara. L’estructura de la que parlàvem és una
antiga protecció destinada a evitar danys a la borda desviant les allaus.
Àrea d’influència de possibles allaus (representada en blau). El punt groc correspon al control 1. Imatges extretes de
capes del Govern d’Andorra

Fa 2,5 MA comencen les glaciacions quaternàries. Les glaceres de diferents
períodes remodelen els relleus i excaven circs i valls com aquesta on us
trobeu, fins desaparèixer fa uns 10000 anys. Un bloc del vessant caigut
sobre la glacera seria dut fins on acabés el gel, quedant dipositat allí, en
ocasions a quilòmetres del seu origen. S’anomenen blocs erràtics i podria
ser el cas del bloc partit que teniu al davant. Hi creix una planta formant
petits coixinets de color verd clar: l’andròsace imbricada. La podreu veure
en flor cap al mes de juny.

Gneis ocel·lar

Control 6 CAMÍ DE JUCLAR
Control 2 PRATS I PEIXENES

Observeu el contrast entre l’obaga, coberta per pinedes amb abarsets, i la
solana, més seca, amb grans extensions d’escobes. Prop d’on sou trobareu
aquesta última planta, també anomenada bàlec, un arbust amb multitud
de tiges verdes que li donen una curiosa fesomia. Cap al juny floreix i tenyeix de groc els vessants. Oloreu-lo i mireu la flor o bé el fruit: la forma és
característica de la família a la que pertany, les lleguminoses, igual que
els pèsols.

Recomanacions

Sobre les roques trobem diverses espècies que colonitzen esquerdes i
relleixos. És el cas dels matafocs. A les superfícies llises s’estableixen els
líquens. Formats per una simbiosi entre un fong i una alga, són capaços de
conquerir aquests medis. En podeu observar de crustacis, agafats a la roca
com una capa de pintura, i d’altres de foliacis, amb aspecte de fulles més o
menys empegades a la superfície.

Safrà bord (Crocus nudiflorus) i lliri blau (Iris latifolia)

Fa 20000 anys, en aquest punt la glacera de Juclar tenia un gruix de varis
centenars de metres! En èpoques de màxima extensió, el gel arribava a fluir
a través d’alguns colls, anomenats colls de transfluència glacial. Recordeu
el port d’Incles? Allí el glaç va passar d’una banda a l’altra dels Pirineus.

Matafoc de muntanya

LES CARBONERES

Control 3 EL PORT D’INCLES

Control 7

Al nord-est (NE) podeu veure el port d’Incles, el pas de menor altitud
(2261 metres) per on travessar els Pirineus entre Andorra i França. Temps
enrere, fou part d’una ruta important, escenari de pas de persones i mercaderies durant segles. Ara bé, un port de muntanya no només fa servei
als humans, també el fa servir la fauna en els seus desplaçaments. Temps
abans que cap humà visités aquestes muntanyes, el port ja devia ser un
important pas de fauna per exemple per als ocells en les seves migracions
anuals. Cada any, centenars d’orenetes, entre d’altres espècies, el travessen degut a la seva baixa altitud. Fixeu-vos que, al NE, es veu la borda del
primer control i la canal per on, molt de tant en tant, poden baixar allaus.

A pocs metres a l’oest veureu un replà en forma de feixa sostingut per
parets de pedra seca. És una plaça de carbonera, utilitzada per fer carbó
vegetal a partir de la fusta dels boscos propers. Aquest carbó es va fer servir
especialment durant l’època de les fargues, entre els segles XVII i XIX, per
produir ferro.
S’hi feia un apilament de llenya on es mantenia una combustió amb poc
oxigen. El carbó obtingut té major poder calorífic per quilogram que la
llenya original, fet que facilitava molt el transport. Els carboners havien de
vigilar constantment el procés i podia trigar varies setmanes en completarse! Les darreres carboneres a Andorra daten dels anys 40 del segle XX.
Al nord s’alça la solana de Juclar. Els blocs caiguts per l’acció del gel i el desgel s’han acumulat a la part baixa formant tarters. Els sectors més estables
es troben colonitzats per escobes.
A prop vostre podeu veure avets: les branques són més horitzontals que en
els pins i la capçada més cònica. Les acícules tenen dues bandes clares al
revers. A l’estiu veureu pinyes a la part superior. No les busqueu al terra, un
cop maduren es desagreguen alliberant les llavors.

Vistes cap al port d’Incles
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Oficina de Turisme
Av. Sant Joan de Caselles s/n
AD100 CANILLO
Telèfon + 376 753.600
www.turismecanillo.ad
www.facebook.com/TurismeCanillo

Aquí les gramínies dominen l’espai, acompanyades per una munió d’altres
plantes que aporten biodiversitat i també una riquesa cromàtica canviant
segons l’època de l’any. Els prats s’omplen dels liles i blancs del safrà de muntanya al marxar l’hivern. Les clapes de pitxers, un narcís de muntanya d’un
groc intens, destaquen a la primavera. A l’estiu, busqueu el lliri blau o lliri dels
Pirineus, les seves grans flors vivament acolorides us captivaran. Finalment,
amb els primers freds, el safrà bord fa unes boniques flors de color violaci.

Finalment, cal dir-vos que el port d’Incles apareix en diferents llegendes
d’Andorra. Una d’elles és la de l’anella de Carlemany. S’hi narra el fet que
l’emperador d’Occident, en entrar a Andorra, va fer posar una anella a la
roca de la collada de Fontargent per poder fermar-hi el seu cavall. Si hi
passeu, busqueu-la, ha de ser en algun racó!

Orientació
Una brúixola us pot ajudar a l’hora d’orientar el mapa i ubicar les fites.

Podeu veure prats delimitats per parets fetes de pedra seca. Són parets de
tanca, construccions tradicionals elaborades únicament amb pedres, sense cap
morter. Serveixen per delimitar propietats i mantenir fora el bestiar per evitar
que aquest es mengi l’herba. Aquests prats són de dall: s’hi produïa herba per
dallar-la a l’estiu, és a dir tallar-la manualment amb una dalla. Es baixava bona
part d’aquesta herba en carros fins a Canillo per utilitzar-la a l’hivern per alimentar el bestiar. També hi ha peixenes, prats on l’herba l’aprofita directament
el bestiar.

Precaucions
Atenció a les tempestes elèctriques a l’estiu.
Porteu calçat de muntanya i roba adient segons l’època i les condicions meteorològiques
previstes (inclús amb bon temps a l’estiu, una jaqueta impermeable pot ser molt útil).
A l’alta muntanya, el temps canvia molt ràpid, desprès d’una tempesta la temperatura pot baixar molt.
Sigueu especialment prudents en trams de carretera i pistes on puguin circular vehicles.
Si decidiu travessar algun rierol, preneu-vos el temps necessari per trobar el lloc més segur.
Com en qualsevol excursió de varies hores, porteu aigua, menjar i un telèfon mòbil carregat.
Protegiu-vos del sol.
A partir de finals d’octubre, la part alta del camí del Siscaró pot estar gelada, sigueu prudents.

Control 5 ELS ROCS DEL TRAVENC

Condicions del terreny
El circuit està pensat per ser visitat entre juny i setembre, en època estival.
És a la primera meitat de l’estiu quan la vegetació es troba al seu màxim desenvolupament.
Cap al setembre s’haurà esgrogueït i en part estarà pasturada pel bestiar.
Tingueu-ho en compte si el vostre principal objectiu és veure flora.
El circuit en condicions hivernals només s’hauria de realitzar si es tenen els coneixements necessaris
per a la progressió segura en terreny nevat (lectura del terreny, allaus, etc).
Les fites dels controls poden estar cobertes per la neu.
A la zona del Travenc hi ha un gran nombre de blocs i part d’aquests poden estar coberts de neu inclús al final de la temporada hivernal.
L’ascens de temperatures estova la neu, especialment a la tarda, i pot generar grans forats ocults entre els blocs que comporten
un risc de caiguda en cedir la capa de neu que els cobreix pel pes d’una persona.

Control 1 LES BORDES

Plaça de carbonera

Control 4 EL RIU D’INCLES
Control 8 ELS SALTS D’AIGUA

Si observeu el fons des de la vora, és possible que veieu cucs d’arena o de
fusta, larves d’insectes de l’ordre dels tricòpters, desplaçant-se per sobre
de la grava i les pedres. Les espècies més conegudes fabriquen estoigs per
protegir-se, en forma de tub de fins a uns pocs cm de llarg. N’hi ha de fets
amb pedretes i d’altres amb petits fragments de plantes, d’aquí en ve el
nom comú.

La frescor dels marges del riu del Siscaró, en particular allí on els salts
d’aigua esquitxen les vores, es reflecteix en la frondosa vegetació que
l’acompanya: molses, falgueres i grans plantes com la salsafraja.
A Andorra, els rius són l’hàbitat natural de la truita comuna (truita fario).
La trobem també en estanys, en alguns casos des de fa segles, on no hi ha
cursos d’aigua connectats o aquests tenen importants salts d’aigua. Com
hi van arribar?
Temps enrere, els habitants d’aquestes valls les hi van pujar per poder
pescar-ne! Més recentment, es van començar a fer repoblacions a Andorra
amb truita fario i salmònids al·lòctons com el salmó de font i la truita arc
iris. La introducció antiga o moderna de truites en estanys on no n’hi havia,
hauria provocat la pèrdua o reducció de poblacions de tritó pirinenc, tritó
palmat i granota roja en cas de ser-hi presents. Pel cas del riu del Siscaró,
cal dir que els seus salts d’aigua són franquejables per salmònids com la
truita i per tant la trobarem de forma natural a les Basses del Siscaró, situades aigües amunt d’aquest punt.

Ara agafeu amb compte una pedra del riu i observeu-ne la base. En general el que hi trobareu seran petites larves de perles (plecòpters, amb dues
«cues» anomenades cercs) o d’efímeres (efemeròpters, en general amb
tres cercs) amb una mida que va d’uns pocs mil·límetres fins a varis centímetres. Passen un any o més dins l’aigua en fase larvària fins que finalment es converteixen en adults voladors que es reproduiran i es reiniciarà
el cicle. Uns dels seus principals predadors són la truita comuna i també
l’aigüerola, un ocell molt ben adaptat per capturar les larves submergintse sota l’aigua. La presència d’aquests insectes requereix aigües molt netes.
Són per tant bioindicadors de l’estat de salut d’aquest ecosistema. Recordeu deixar la pedra amb compte al seu lloc.
Cuc d’arena (ordre Trichoptera)

Circuit Permanent
d’Orientació
de la Vall d’Incles
Salt d’aigua al riu del Siscaró

Circuit Naturalista i Cultural

Control 9 LES BASSES DEL SISCARÓ: UN ECOSISTEMA SINGULAR

Control 11 PAISATGE

Control 12 ELS ORRIS

La glacera que passava per on sou ara provenia de dos circs, amplis espais en forma d’amfiteatre on la neu acumulada es compactava i generava
grans volums de glaç que fluïen lentament a favor del pendent. El gel va
excavar aquí una cubeta i, al desaparèixer la glacera, s’hi formà un estany.
Progressivament, la vegetació va anar colonitzant l’espai a mesura que
la profunditat disminuïa pels sediments duts pels rierols. Amb el temps,
l’estany va quedar parcialment reblert, formant una planura amb ambients
diversos. Segons un gradient d’humitat, hi trobem ambients aquàtics com
les basses i rierols, molleres sempre entollades, d’altres amb un període de
relatiu eixut estival i prats de pèl caní més o menys higròfils. En un futur
llunyà, si continua la dinàmica de rebliment, les molleres d’aquest indret
seran reemplaçades per prats.
En aquests indrets aigualosos podem observar grans extensions de plantes
del gènere Carex. El seu fullatge recorda el de les gramínies. Hi veureu també gran quantitat de molses junt amb nabius i brugueroles. De molses se
n’han descrit de moment a Andorra al voltant de 150 espècies!

Al nord, un seguit de muntanyes atreuen la mirada. Els pendents de la Tosa
de Juclar baixen cap a la vall del Siscaró i més enllà, una mica a l’esquerra,
s’alça l’Alt de Juclar, un imponent massís de gneis de 2542 m d’altitud que
separa l’àrea de Juclar de la de Manegor i el port d’Incles. A l’esquerra apareix el pic d’Anrodat dominant els estanys de l’Isla i d’Anrodat, i al seu darrere, l’Arieja. Si resseguim la carena a l’oest, trobem dos cims que tanquen
el circ d’Anrodat, el més proper a nosaltres és el Mónjol de Cabana Sorda,
cobert d’herba. A l’oest trobem el circ de Cabana Sorda, tancat a l’esquerra
per una serra de mateix nom que té com a punt més alt el pic de la Coma
de Varilles, amb una retallada aresta a l’est. A partir d’aquí, la muntanya
tanca la vall d’Incles amb la collada de la Tosa de Caraup i la separa de la
Coma de Ransol.

A uns 50 metres al NO, prop de les molleres, trobareu les restes d’un orri:
un element característic de l’aprofitament tradicional de les pastures de
l’alta muntanya. Durant segles, principalment entre el XVII i el XVIII, van
ser utilitzats per a la pastura d’ovelles a l’estiu.

Molleres i curs d’aigua a les Basses del Siscaró

Control 10 EL BOSC DE PI NEGRE
Sou a 2170 m d’altitud, prop del límit superior del bosc de coníferes de
l’estatge subalpí. El pi negre hi forma els darrers boscos abans de cedir el
pas als prats alpins. El vent i el curt període favorable són alguns dels factors que en limiten l’ascens.
Els abarsets, uns arbusts de fulla perenne de fins a un metre i escaig d’alt,
formen en aquest entorn matollars extensos, al sotabosc de les pinedes i
també en terreny descobert, com podeu observar. Com que no suporten bé
les gelades, la seva presència ens indica que hi ha una innivació suficient
per protegir-los fins a les darreres glaçades de primavera. Als vostres peus
trobareu també nabius. Aquests petits arbusts caducifolis de branquillons
verds produeixen fruits comestibles, de gran importància per exemple en
l’alimentació del gall de bosc.
Diversos fongs, alguns tan coneguts com els ceps, viuen en aquests boscos
en simbiosi amb els pins a través d’estructures localitzades a les arrels i
conegudes com a micorrizes. Els fongs són més eficients buscant aigua i
nutrients com el fòsfor al sòl i l’arbre, a canvi, els dóna compostos orgànics
que ha elaborat mitjançant la fotosíntesi. Aquest tipus de simbiosi existeix
en la majoria de plantes vasculars conegudes.

En primer pla i a la dreta s’observen abarsets en flor, els arbres són pins negres

Des d’aquest punt elevat s’observen bé les aigües tortes, les corbes pronunciades dels rierols anomenades meandres que formen un ambient fascinant. Les molleres que sempre tenen aigua són medis pobres en oxigen.
Això fa que els materials vegetals es degradin molt lentament i s’acumulin
formant un registre dels canvis ocorreguts segles enrere. Hi queden capturats elements com el pol·len que permeten saber quines espècies de
plantes vivien als voltants fa molt temps i deduir-ne el clima.

Aquest orri té dos parets paral·leles de pedra seca que formen un corredor,
anomenat mànega, d’uns 40 m de llarg i uns 3 m d’ample, orientades NOSE. Servia per fer-hi passar les ovelles que estaven criant i poder agafar-ne
petits grups per munyir-les més còmodament. Amb la llet, el pastor elaborava formatges. S’observa també el que podria haver estat la cabana del
pastor i a l’est sembla haver-hi restes de les parets d’una pleta, el lloc on es
tancava el ramat a la nit.
Basses del Siscaró

En apropar-vos, potser haureu sentit els xisclets d’alerta de les marmotes.
Els caus es veuen de lluny per l’escampall de terra a l’exterior de l’entrada.
A mitjan segle XX van ser reintroduïdes per primer cop al vessant francès
dels Pirineus. Si visiteu aquest indret a partir de l’octubre, és possible que
estiguin hivernant fins al maig!

Cau de marmotes

