Travessa per la Vall de Madriu (Andorra)
Del 8 al 10 de juny de 2019

Panoràmica de la Vall de Madriu

Estany de l’Illa de camí a Pessons

Descripció de la zona: la Vall de Madriu és una de les valls més llargues i poc concorregudes
d’Andorra. Està situada a llevant de la capitat del Principat i està envoltada de cims notables com
el Pic de Pessons al nord-est i la Tossa Plana de Lles al sud-est.
Coordinador: Toni Aniento (mòbil: 650.315.624, correu electrònic: a_aniento@hotmail.com)
Reunió prèvia: dimarts 4 de juny de 2019 a les 20:00 al local social de la UEC de Mataró.
Punt de trobada: dissabte 8 de juny de 2019 a les 8:00 al pàrking de l’estació de Renfe de
Mataró.
Descripció sortida: Es tracta d’una travessa circular que iniciarem des de l’aparcament de les
Fonts prop de l’estany d’Engolasters (1630m) i que ens permetrà conèixer les Valls de Madriu i
d’Agols.
Dissabte: Pujarem a Coll Jovell (1780m) tot resseguint el camí dels matxos. Flaquejarem el
Tossal de Braibal fins ajuntar-nos amb el GR-11 que ressegueix la vall. I continuarem camí fins al
refugi lliure de Fontverd (1880m) on farem nit. Distància: 5.2km. Desnivell: +270m/-20m. Temps
sense parades: 1h40min.
Diumenge: Continuarem la vall passant per la Barraca de la Farga (1990m), la cabana del Serrat
de la Barracota (2180m), el refugi dels Orris (2230m) i el refugi de l’Illa (2480m). En aquest refugi
segurament dinarem i si el temps ho permet els més ràpids poden intentar fer un puja/baixa al Pic
de Pessons (2840m) (desnivell 360m). Després continuarem la ruta cap a ponent vers el Cap del
Agols (2680m). Des d’allà davallarem fins al Refugi dels Agols (2230m) on farem nit. Distància:
12.6km. Desnivell:+800m/-450m. Temps sense parades: 5h (sense comptar puja/baixa al Pic de
Pessons)
Dilluns: Davallarem la vall passant per la Pleta i el camí dels Agols fins a la cota 1900m, on
emprendrem el camí de la Pleta d’en Guitard que ens portarà fins al km- 2 de la pista de les
Pardines (CS-221). La seguirem fins arribar al punt de partida tot passant per l’Estany
d’Engolasters (1630m). Distància: 5.9km. Desnivell:+20m/-620m. Temps sense parades: 5h

Què cal portar: menjar pels 3 dies, roba d’abric, màrfega i sac de dormir,
trekking, crema solar, barret,...

botes/bambes de

Aproximació en cotxe: Mataró - C60 – La Roca - AP7 – Sabadell - C58 – Manresa - C55 –
Solsona – C26 – Oliana - C14 – La Seu d’Urgell - N145 – CG1-Escaldes Engordany – Engolasters –
Aparcament de les Fonts (3h 15 minuts sense parades)

Llicència federativa: és necessari estar en possessió de l’assegurança de la FEEC. Es podrà
tramitar a l’entitat fins al dimecres 5 de juny.
Preu: socis UEC gratuït / No socis 5€
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