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Itinerari habitual per accedir a un cim que, malgrat la seva modèstia, resulta bona
talaia des de la que albirar bona part dels cims del Principat. Ens hi enfilarem
passant a prop de les Basses de les Salamandres per fer drecera i estalviar-nos la
graonada sobre l’estany de Cabana Sorda, indret d’obligada visita que farem a la
tornada.
Camins ben fressats i senyalitzats excepte un curt tram que no ofereix cap dubte.
Accés
Entre Soldeu i el Tarter, quan la CG-2 fa una llarga marrada per travessar el
torrent, just al costat del pont, prenem l’estreta CS-270 que s’endinsa a la Vall
d’Incles. Als dos quilòmetres trobem una font a mà esquerra on hi ha un reduït
espai d’aparcament.
Cal tenir en compte: Durant els mesos d’estiu, la carretera roman tancada de les
10.00 h a les 18.00 h a l’accés de vehicles rodats particulars. El Comú té disponible
un servei de vehicle llançadora (3€ per persona).
Vall d’Incles (1837m)
Hi ha rètols indicadors i el camí és ben fressat i senyalitzat en groc. Comencem a
pujar seguin el torrent de la Font del Comellassos que deixem per endinsar-nos a la
pineda tot flanquejant la Costa del Caup. Pendent entre moderat i fort.
Quan sortim del bosc, propers al riu de Cabana Sorda, ja podem albirar el cim.
Trobem un parell de corriols a mà esquerra que podem prendre per anar a buscar
el camí a les Basses de les Salamandres, que passa més amunt. Però si no en fem
cas o no els veiem, poc més amunt en trobem un de senyalitzat.
Camí a les Basses de les Salamandres i a l’Estanyó del Querol (2245m)
Pintat en groc en una roca hi ha indicat aquest camí. Prenem el ramal de la dreta,
que passa més alt. El de l’esquerra mena a l’estanyó. Obviem un parell de corriols a
mà esquerra.
Basses de les Salamandres (2360m)
Quan el camí es bifurca en Y, ja a la vista de les basses, l’abandonem. Ens enfilem,
fora de camí, per terreny fàcil i obert vers el N fins a trobar el GRP.
GRP (2470m)
Itinerari que circumval·la a tot el Principat. És senyalitzat en groc i vermell. El tram
al que accedim va entre el refugis de Cabana Sorda i dels Cóms de Joan. El prenem
a mà esquerra.
Camí al cim (2653m)

Deixem el GRP per un camí a mà dreta senyalitzat amb una fita. Flanquegem un
turó que deixem a mà dreta fins a un collet on, pel carener, emprenem l’ascens al
cim.
Pic de la Coma de Varilles (2759m)
Varilhas en occità. La coma que li dóna nom és en aquest vessant, a la capçalera
del riu d’Aston. Termenal entre Andorra i l’Arièja, malgrat la seva modesta alçària
és una bona talaia des de la que albirar bona part dels cims del Principat, excepte
els ponentins on els seus veïns més alts li priven.
Davallem desfent el camí de l’anada, ara però sense abandonar el GRP, amb un
pendent considerable per davallar la graonada sobre l’estany.
Estany i refugi de Cabana Sorda (2295m)
Una presa augmenta el cabal de l’estany situat en una bella raconada. El refugi,
lliure i en bon estat de conservació, té capacitat per a una dotzena de persones,
amb lliteres, taules i llar de foc. Com la majoria de refugis andorrans té una part
reservada als pastors. A l’exterior hi ha una estació meteorològica automàtica.
En surten tres camins. Un senyalitzat en groc que s’adreça a la Bassa d’Anrodat. El
GRP que ho fa al refugi de Juclà. Nosaltres prenem el tercer que, pel marge dret del
riu ens retorna a la vall.

