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1. Introducció
Travessa Pas de la Casa és una cursa de muntanya que es durà a terme al Pas de la Casa,
Andorra. El nostre objectiu és organitzar un esdeveniment Esportiu per tal d'ajuntar les
famílies i al mateix temps els professionals amb la finalitat de promoure l'esport.
L'esdeveniment és organitzat per en Rui Carlos DA COSTA ALMEIDA, té 20 anys i és molt
apassionat per les muntanyes. S'ha hagut de crear una empresa anomenada Pas de
l'Esport, gestionada per en Rui i serà la responsable d'organitzar aquest esdeveniment. La
Travessa Pas de la Casa es durà a terme en les muntanyes del Pas de la Casa, aprofitant
els seus senders i camins de muntanya. Volem fer de l'esport un motor econòmic i
sostenible a Andorra, establint unes bases sòlides per a posicionar la nostra cursa de
muntanya en el panorama internacional perquè pugui perdurar al llarg dels anys. Per això
tenim previst un pla d'innovació que consisteix d'aquí 3 anys poder vendre un 20% de les
muntanyes d'Andorra creant 3 noves curses i d'aquí a 5 anys poder donar a conèixer tot un
país. Sabem que el camí és llarg i som conscients dels obstacles que haurem de superar,
però res és impossible, estem molt contents de poder tirar endavant aquest nou projecte.
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2. Estructura de l’esdeveniment
2.1 Localització
La Travessa Pas de la Casa tindrà lloc a les muntanyes del Pas de la Casa. La zona de
sortida i arribada estaran a peu de pistes a tocar de la vila encampadana.

Imatge 1: Visió aèria del Pas de la Casa. Font: Maps IOS

Aquesta localització és l'inici de múltiples rutes a peu al Pas de la Casa, la qual cosa fa que
sigui un punt de referència per totes les persones que visiten la vila a l'estiu.
Un altre factor que ens ha decantat a l'hora d'escollir aquesta localització, ha sigut que a
pocs metres de distància podem trobar-hi bars-restaurants, supermercats, dels quals en
podem aprofitar el servei de restauració en si, compra de productes (fruita, aigua...),
d'aquesta manera fomentem el comerç local i donem suport a l'economia de la parròquia.
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2.2 Data de realització i duració
La Travessa Pas de la Casa es durà a terme del 12 al 14 d'agost del 2022 tenint així una
duració de tres dies. Els dies 12 i 13, a la plaça de l’església, es farà un "Village de l'Esport"
amb diferents marques que col·laboren amb nosaltres. També es farà l'entrega de dorsals
i Welcome Pack durant aquells dies. El 14 d'agost serà el dia de les proves.
A continuació podreu veure el calendari d’una manera més pràctica i fàcil d’entendre.

Horaris
14:30
20:00
14:30
20:00

Divendres 12 d’agost

Dissabte 13 d’agost

Village de l’esport

Village de l’esport

Entrega de Dorsals i “welcome
pack”
Horaris

Entrega de Dorsals i “welcome
pack”
Diumenge 14 d’agost

10:00

Sortida dels corredors de la cursa llarga

11:00

Sortida dels corredors de la cursa mitjana

12:00

Sortida dels corredors de la cursa curta

14:30

Entrega de premis
Imatge 2: Programació cursa. Elaboració pròpia

En primer lloc, hem escollit unes dates, les quals coincideixen en un cap de setmana per a
facilitar l'assistència d'aquells participants nacionals i sobretot internacional.
En segon lloc, som conscients de les condicions climatològiques que hi ha a la vila
encampadana. Malgrat tot, aquest factor és vist com una fortalesa, ja que la mitja de
temperatura durant el mes d'agost és de 18° de màxima i la mínima de 10°. A més a més
en el cas que hi hagi previsió d'un clima molt calorós, es duran a terme mesures per
combatre les altes temperatures de manera que els nostres corredors puguin gaudir de
l'esdeveniment de la millor manera possible.
En tercer i últim lloc, hem escollit el mes d'agost per distanciar-nos de les altres curses de
muntanya com per exemple la 100 TRAIL, SKYRACE COMAPEDROSA, OTSO
TRAVESSA D'ENCAMP. Aquestes són algunes de les moltes curses de muntanya que es
realitzen en els mesos de maig, juny i juliol a Andorra. Malgrat que es tracta d'actes
semblants pel fet de compartir el mateix esport, el trailrunning com a element central, la
Travessa del Pas de la Casa cerca la diferenciació i valor afegit, convertint una cursa de
muntanya en un descobriment del nostre patrimoni i país. A la vegada també es vol
contribuir a la diversificació de l'economia del poble del Pas de la Casa, ja que actualment
aquesta depèn molt del turisme de compres en els mesos d'estiu.
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2.3 Presentació dels recorreguts
La Travessa Pas de la Casa comptarà amb tres traçats diferents, cadascun adaptat a cada
tipus de corredor. El punt de sortida i d’arribada per tots els corredors és a la part baixa de
pistes al costat del TC10 Pioners. A continuació els expliquem més detalladament els
diferents recorreguts.

Recorregut curt: Estany
Cursa apta per a persones amb un mínim
d'experiència en sortides a la muntanya i que
vulguin realitzar un recorregut curt i en família.
Recorregut 100% circular, dinàmic i divertit.
1 punt d'avituallament. (el punt groc que es veu a
la foto seria l'avituallament.)
Els corredors surten de peu de pistes, pugen el
camí que va a l'estany de les ABELLETES per la
pista DIRECTA 1. Arribant al camí que surt del
Costa rodona, es dirigeixen a l'estany de les
ABELLETES. Seguidament, tornen a baixar per
la pista marcada per punts grocs que arriba al
jardí de neu i després baixen fins a la meta per la
pista ESCOLA.
Imatge 3: Mapa Recorregut ESTANY. Font: Maps IOS

Recorregut mitjà: Directa
Cursa apta per a persones més atrevides i amb un
grau més d'experiència en recorreguts de muntanya.
Recorregut 100% circular, dinàmic i divertit amb
pujades perllongades i descens tècnics i rodadors.
2 punts d’avituallament (els punts grocs en la foto).
Els corredors surten de peu de pistes, pugen la pista
DIRECTA 1 fins arribar al costat del restaurant KSB.
Arribant al restaurant, baixaran per la pista LLAC fins
al camí de l’estany de les ABELLETES. Seguidament,
tornen a pujar fins a la caseta de l’antic Snow park. Un
cop allà començarà la baixada per la pista marcada
per punts grocs que passa al costat de l’estany de les
ABELLETES i segueix baixant fins a arriba al jardí de
neu. Seguiran la baixada fins a la meta per la pista
ESCOLA.

Imatge 4: Mapa Recorregut DIRECTA. Font: Maps IOS
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Recorregut llarg: Antenes

Imatge 5: Mapa Recorregut ANTENES. Font: Maps IOS

Cursa apta per a persones amb experiència a la muntanya.
Recorregut 100% circular, dinàmic i desafiador amb pujades perllongades, descens tècnic
i zones rodadores.
3 punts d'avituallament (estan indicats al mapa amb punts grocs).
Els corredors surten de peu de pistes, pugen la pista DIRECTA 1 fins arribar al restaurant
CBBC del costa rodona. De seguida, pujaran per la pista PORT fins arribar al Port
d’Envalira. Un cop allà baixaran per una pista que els portarà a la zona de Coma III de Grau
Roig. A partir d’aquest punt pujaran fins al restaurant KSB. Baixaran per la pista LLAC fins
al camí de l’estany de les ABELLETES. Seguidament, tornen a pujar fins a la caseta de
l’antic Snow park. Un cop allà començarà la baixada per la pista marcada per punts grocs
que passa al costat de l’estany de les ABELLETES i segueix baixant fins a arriba al jardí de
neu. Seguiran la baixada fins a la meta per la pista ESCOLA.
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3. Inscripcions i classificacions
3.1 Inscripcions
Les inscripcions i el pagament es faran a través de la pàgina web de Topcrono.
La data d’obertura és el 16/05/2022 i el tancament el 07/08/2022 a les 23:59:00.

3.2 Preu
Es posarà en venda 210 dorsals per als 3 traçats diferents.
Tres recorreguts diferents:
- Estany 2,6 km
- Directa 5 km
- Antenes 10 km
La inscripció inclou:
- "welcome pack" (cantimplora, motxilla, gorra i descompte per a entrades a Caldea)
- Assegurança de participació
- Dinar post cursa
- Dorsal
- Obsequis i Mostres de Col·laboradors
- Avituallaments: Aigua, Barretes i Gels
- Corredor escombra per tancar les curses
- Classificació i Premiació
- "finisher pack" (Medalla i samarreta)

El preu de la inscripció és de 19,99 € per persona.
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3.3 Llistat de classificacions i premis
Prèviament, hem establert les categories en la que es distribuiran els corredors basant-nos
en les categories formades pel reglament de curses de muntanya de la federació andorrana
de muntanyisme.
El llistat de les classificacions serà publicat per tots els participants al final de la prova i serà
confeccionat per categories.
Pel que fa als premis, només seran premiats els corredors de categoria absoluta i només
els 3 primers de cada gènere. Pujaran al podi els 3 primers de cada distància de la categoria
absoluta.
A continuació us deixem un llistat dels premis per categoria:

1 classificat
Masculí 2 classificat
3 classificat

Llac

1 classificat
Femení

Medalla + Trofeu 1 pot de mel per cada podi

2 classificat
3 classificat
1 classificat

1 Top Class

Masculí 2 classificat
3 classificat

Directa

1 classificat
Femení

3 ent rades Caldea
Medalla + Trofeu

3 dies en Apart aments
1 Top Class

2 classificat

3 ent rades Caldea

3 classificat

3 dies en Apart aments

1 classificat

Experiencia Epic Andorra

Masculí 2 classificat
3 classificat

Llarga

1 classificat
Femení

Lot de Gala
Medalla + Trofeu

2 dies en apartament s
Experiencia Epic Andorra

2 classificat

Lot de Gala

3 classificat

2 dies en apartament s

Imatge 6: Llistat premis per categoria. Elaboració pròpia
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4. Transport i accessos
4.1 Com arribar
Transport internacional
La primera opció és en Avió:
És cert que Andorra no té aeroport a causa de la seva particular ubicació en alta muntanya.
Tanmateix, hi ha altres possibilitats per als que volen acostar-se al Principat en avió. El més
proper, és Aeroport d'Andorra - La Seu (LEU), està ubicat a la Seu d'Urgell, població
fronterera amb el nostre país, capital de la comarca de l'Alt Urgell (província de Lleida).
Actualment, la companyia espanyola Air Nostrum opera rutes comercials a diverses
destinacions d'Espanya, la primera de les quals, Madrid, que permet gaudir d'un ampli
ventall de connexions internacionals i intercontinentals. A més d'aquesta instal·lació veïna,
Andorra compta en un radi de 200 quilòmetres amb diversos aeroports internacionals com
són els de Tolosa-Blagnac (TLS), Carcassona (CCF), Perpignan (PGF), Girona-Costa
Brava (GRO), Barcelona-El Prat (BCN), Reus (REU) i Alguaire (ILD).
La segona opció és en tren:
El tren és una bona opció de transport per als que vénen de ciutats llunyanes. L'estació de
tren més propera és a França, a L'Hospitalet-près-l'Andorre i es troba a aproximadament a
11 quilòmetres per carretera des de la frontera. Aquesta estació rep trens d'altres grans
ciutats franceses, sobretot del sud del país, com ara Tolosa. Per als que vénen des
d'Espanya, una solució interessant és l'estació de Lleida Pirineus on arriben trens d'alta
velocitat (AVE), principalment de Madrid, Puerta de Atocha i de Barcelona Sants.
Consulta a www.busandorra.com i al mapa quina estació et queda més a prop i les línies
d'autobús que connecten amb Andorra. També tens la possibilitat de llogar un cotxe.
La tercera opció és en bus:
Si no vols conduir, pots agafar l'autobús. Hi ha desenes de línies regulars internacionals
que connecten el Principat amb diverses ciutats d'Espanya (Barcelona, la Seu d'Urgell,
Lleida o Salamanca), de França (Tolosa) i fins i tot de Portugal (Arcos de Valdevez o Porto).
Consulta les companyies, horaris i preus a www.busandorra.com/rutes-i-destinacions.
La quarta i última opció és en cotxe:
Atesa la ubicació singular d'Andorra al cor dels Pirineus, totes les opcions per passar la
frontera i arribar a terres andorranes passen per la carretera. Si t'estimes més venir en cotxe
pel teu compte, cal que sàpigues que, des d'Espanya, s'hi arriba per l'N-145 (al sud
d'Andorra) i, des de França, per l'N-22 (a l'est del Principat). Al nostre país trobaràs agències
de lloguer de vehicles, que t'ajudaran a organitzar millor el viatge.
Planifica la millor ruta per arribar a Andorra amb les eines en línia de: Via Michelin, Guia
Repsol, Mappy.
Recorda que Andorra compta amb un eficient servei de transport públic i diverses agències
de lloguer de cotxes.
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Carretera d’accés
L'accés dels vehicles sigui amb transport públic o privat és per la CG-2 (Carretera General)
la qual enllaça Andorra la Vella amb el Pas de la Casa. Al llarg del recorregut, passen per
diverses poblacions, com Encamp, Meritxell, Canillo, Bordes d'Envalira. Un cop s'arriba a
Bordes d'Envalira, hi ha dues opcions per arribar al poble del Pas de la Casa.


La primera opció és passar pel Port d'Envalira, una curiositat d'aquest, és el port més
alt d'Andorra amb 2408 m d'altitud. La distància és de 10 km.



La segona opció és anar pel túnel d'Envalira, aquest té un peatge i el seu cost és de
7 € per vehicles de classe 1. Aquest té una llargada de 4,5 km.

Un cop arribat al poble encampadà, hi ha aparcament habilitat per vehicles, autocars,
autocaravanes i també la parada de bus.

Transport públic
A Andorra disposem d’un servei de línies regulars que faciliten l’accés a diferents pobles
d’Andorra. La línia que va d’Andorra la Vella al Pas de la Casa és la línia L4. Aquesta
funciona cada dia. Per consultar els horaris i freqüències podeu visitar el web de
www.bus.ad.

Transport privat
Per als assistents que arriben a l’esdeveniment amb vehicle propi, al Pas de la Casa
disposem de diversos pàrquings comunals, a més a més a la part baixa de la vila trobem
una gran quantitat de pàrquing en zona blava amb 700 places de pàrquing.
Per més consultes es pot trucar al +376 856 756.

Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
Tot el recinte estarà preparat perquè aquestes persones puguin accedir i moure's lliurement.
De fet, la zona de sortida i arribada és una zona plana, el que facilita la mobilitat. A més en
tota la vila i en els pàrquings es disposa de places d'aparcaments per aquestes persones.
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4.2 Estacionament
Com hem mencionat anteriorment, al Pas de la Casa disposem de diversos pàrquings
comunals i pàrquings de zona blava.

Imatge 7: Mapa amb els pàrquings de la vila. Elaboració pròpia.

Aquests són els pàrquings amb barrera i coberts que hi ha al poble del Pas de la Casa.
Aquests disposen d’una capacitat d’aparcament per a 2806 vehicles. En total al poble del
Pas de la Casa, entre els aparcaments comunals i la zona blava, es disposa de 3506 places
d’aparcament.
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5. Logística i seguretat
5.1 Avituallaments
Al llarg dels tres recorreguts hi haurà 4 avituallaments. Estaran formats pels voluntaris,
subministrat pels col·laboradors i estaran ubicats en els punts més estratègics dels diferents
traçats. En els avituallaments, els corredors disposaran d'aigua, begudes isotòniques, fruita,
xocolata, fruits secs i barretes energètiques.
El primer avituallament el trobarem al costat de l'estany de les ABELLETES, ja que és un
punt per on passen tots els corredors dels tres traçats diferents. El segon avituallament el
trobarem a dalt de la pista DIRECTA 1 al costat del restaurant KSB COLL BLANC i l'últim
avituallament estarà just a tocar el cim del port d'ENVALIRA.
En el següent mapa podem veure amb una banderola groga on estaran els avituallaments.

Imatge 12: Foto dels itineraris amb avituallaments. Font: Maps IOS

5.2 Supervisió i marcatge de l’itinerari
Com indica el reglament de la federació de muntanya d'Andorra, cada recorregut ha d'estar
marcat. Aquest marcatge permetrà als corredors de seguir l'itinerari de manera correcta
sense sortir del traçat. Hem optat per marcar-ho amb cinta i amb banderoles per poder
distingir correctament els diferents traçats.
Pel que fa a la supervisió, es realitzaran quinze dies abans de la prova, un dia abans de la
prova i el mateix dia de la prova la comprovació i supervisió del traçat. L'objectiu és revisar
i comprovar que tot estigui perfecte per al començament de la prova, és a dir des del
marcatge, passant per la meteorologia i acabant per l'estat del terreny.

5.3 Pla de contingència
Durant aquestes dates les condicions climatològiques no solen ser força extremes, però
tenint en compte la climatologia de la vila encampadana, hem idealitzat un pla B, ja que és
possible que ens trobem amb un dia més fred, ventós i fins i tot nevat, no només això ens
pot afectar, l'estat del terreny també és força important i, per tant, la idea és tenir preparat
uns itineraris alternatius, per tal d'evitar la cancel·lació de la cursa.
A continuació us presentarem els itineraris alternatius per cada cursa.
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Recorregut curt: L’estany
Cursa apta per a persones amb un mínim d'experiència
en sortides a la muntanya i que vulguin realitzar un
recorregut curt i en família.
Recorregut 100% circular.
Recorregut dinàmic i divertit.
1 punt d'avituallament. (L’estrella groga que es veu a la
foto seria l'avituallament.)
Els corredors surten de peu de pistes, pugen per la pista
ESCOLA fins a arribar a l'estany de les ABELLETES.
Seguidament, tornen a baixar per la pista marcada per
punts grocs que arriba al jardí de neu i després baixen
fins a la meta per la pista ESCOLA.

Imatge 13: Mapa Recorregut ABELLETES. Font: Maps IOS

Recorregut mitjà: Directa I
Cursa apta per a persones més atrevides i amb un
grau més d'experiència en recorreguts de muntanya.
Recorregut 100% circular.
Recorregut dinàmic
perllongades.

i

divertit

amb

pujades

1 punt d’avituallament (L’estrella groga que es veu a
la foto).
Els corredors surten de peu de pistes, pugen la pista
DIRECTA 1 fins arribar al camí que va a l'estany de
les ABELLETES. Un cop allà, es dirigeixen a l'estany
de les ABELLETES, però fan una desviació i pugen
fins a la caseta de l’antic Snow park. Seguidament,
baixen per la pista marcada per punts grocs que
arriba al jardí de neu i després baixen fins a la meta
per la pista ESCOLA.

Imatge 14: Mapa Recorregut DIRECTA I.Font: Maps IOS

Recorregut llarg: Antenes
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Cursa apta per a persones amb experiència a la
muntanya.
Recorregut 100% circular. Recorregut dinàmic i
desafiador amb pujades perllongades, descens tècnic i
zones rodadores.
2 punts d'avituallament (El primer al restaurant CBBC i
l’altre a l’estany de les ABELLETES).
Els corredors surten de peu de pistes, pugen la pista
DIRECTA 1 fins arribar al restaurant CBBC del costa
rodona. Continuen pujant per la mateixa pista fins
arribar al final de l’antic TSF2 Coll Blanc. Allà, baixen
per la pista fletxa fins la intersecció del camí de l’estany.
Continuen pujant fins a l’antiga caseta del Snow Park.
Seguidament, baixen per la pista marcada per punts
grocs que arriba al jardí de neu i després baixen fins a
la meta per la pista ESCOLA.
Imatge 15: Mapa Recorregut ANTENES. Font: Maps IOS

5.4 Condicions climatològiques
Com hem comentat anteriorment, la cursa de muntanya es durà a terme el 14 d’agost del
2022, aquest serà a l’aire lliure, més concretament a les muntanyes del Pas de la Casa.
Durant aquestes dates la previsió del temps és de sol i temperatures altes. A continuació,
es detallen les condicions climatològiques de forma més precisa: temperatures mínimes i
màximes, duració del dia, hores de sol, entre d’altres. Cal fer incís que les dades són una
previsió de l’agost del 2022 i tot i no ser una informació segura al cent per cent per a l’any
vinent, ens ajudarà a fer-nos una idea de les possibles condicions climatològiques adverses
que es puguin presentar.

Imatge 16 : Previsió del temps durant els dies 12, 13 i 14 d’agost. Font:
http://hikersbay.com/climate/august/andorra?lang=es
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