El Paraigua, 2010-2011. Sortida a Andorra
Dissabte dia 18 i diumenge dia 19 de setembre de 2010
Pic Alt del Cubil (2.833 m)
Vall del Riu Madriu - GR 11 i GR 7
Desplaçaments: cotxes particulars (petita llançadora el segon dia)
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 30 €
Hostalatge: Hotel Coray (3 estrelles) Tel. (00376) 831 513
Carrer dels Cavallers, 38 ENCAMP (Andorra)
dades de l’Hotel Coray: http://www.atrapalo.com/ski/38/294/2129
Preu: 40 € pensió completa en habitació doble, 44 € pensió completa en
habitació individual. Tots els àpats són “bufet lliure”.
Portar: dinar de motxilla pel dissabte, cantimplora, crema pel sol, gorra, bastons i equipament
per si plou i pel fred ja que farem alta muntanya. També tot allò que us sembli
imprescindible per fer nit.
Etapa nº 1– Dissabte 18 de setembre de 2010

Pic Alt del Cubil (2.103 m–2.833 m)
Horaris dissabte:
7 h.
11 h.
11:15h.

Palau Pedralbes Metro “Palau” (Línia 3) Qui surti de Barcelona
Aparcament punt de sortida a peu
Comença la caminada

ITINERARI FINS A L’APARCAMENT (de Barcelona 250 km; unes 3:15h)
Des de Barcelona, autovia de Lleida fins a JORBA (sortida 545) on girem a la dreta (C1412a ),
direcció Ponts-Andorra. A Ponts, girem a la dreta (C14), direcció La Seu d' Urgell-Andorra.
Un cop arribem a SANTA COLOMA, ens desviem a la dreta. Seguirem aquesta variant que
ens porta per fora de Santa Coloma, Andorra la Vella i les Escaldes. Seguim carretera amunt,
travessem ENCAMP, on trobarem 3 rotondes; la segona és la que va a l’Hotel Coray. A la
tercera rotonda girarem a mà dreta cap als CORTALS D’ENCAMP (el Funicamp quedarà a
l’esquerra). Seguir la carretera asfaltada fins al final, on hi ha l’estació intermèdia del
Funicamp. Aparcar junt a una casa de fusta que és l’escola d’esqui.
Itinerari de l’excursió:
S'inicia a 2.100 m. Es segueix un camí al llarg d’uns prats ascendents deixant a la dreta el
rierol. El paisatge és alpí, amb prats i arbrat a les muntanyes de l’entorn, arbrat que va
desapareixent a mesura que es va ascendint. La pujada és sostinguda amb alguns replans. A la
part més alta, on es va seguint el rierol, hi ha zones un tant caòtiques amb pedres, però es puja
sense dificultat, encara que amb una certa pendent, fins arribar al coll on hi ha una bonica
vista. Un cop arribats al cim (2.833 m) podem contemplar el Circ i els llacs de Pessons, el Pic
de Montmalus, Pics d’Envalira...

En aquest itinerari es va i es torna pel mateix camí. És a dir que tothom pot fer el tros que li
vagi més bé. És de notar que en la zona dels prats vam veure una gran quantitat de marmotes,
o sia, que quasi garantim que tothom les sentirà i veurà.
Desnivell: 733m

Recorregut: 11 km

Temps estimat: 6 h, sense comptar les aturades

TORNADA AMB COTXE CAP A L’HOTEL (asfaltat):
Comencem desfent el camí i quan arribem a la 2a. rotonda d' ENCAMP (passat el Funicamp)
girem a la dreta cap a centre vila. Seguidament corba a l'esquerra i veurem la parada núm. 209
de l'autobús. Un xic més enllà girem a l'esquerra, pel carrer just dessota de la parada 209 i
abans d’arribar a la parada 210. Tot seguit veurem l'Hotel Coray.
Etapa nº 2–Diumenge, 19 de setembre 2010

Vall del riu Madriu, PATRIMONI DE LA HUMANITAT- UNESCO,
fins al Refugi de Fontverd (1.880 m)
La vall del Madriu és una vall isolada, refugi per a la flora i la fauna salvatge d'espècies rares
o en perill d’extinció. L’any 2004 va ser declarada per la UNESCO Patrimoni de la
Humanitat; és l'únic bé andorrà que gaudeix d’aquest títol.
La vall presenta un paisatge glacial, amb pastures, cingles, espadats i grans extensions
boscoses. Les bordes, els bancals en terrasses, els camins i les restes d'antigues fargues
testimonien l'ús dels recursos naturals de l'alt Pirineu per part dels habitants de la regió durant
més de 700 anys. Fins als darrers cinquanta anys, els llogarets d’Entremesaigües i Ràmio
estaven habitats tot l'any.
Els llogarets són voltats de feixes fetes en vessants de fort pendents, on s'hi solia conrear blat i
sègol, però que avui dia s'utilitzen com a pastura per al bestiar. Els camps més alts van sent
envaïts pel bosc, que també ocupa els vessants on a l’edat mitjana hi creixien vinyes. Els
boscos,s'usaren per a la producció de carbó vegetal fins al segle XIX. A la vall del Madriu
també hi va haver una destacada indústria siderúrgica que utilitzava el mineral de ferro local.
Aquests exemples de farga catalana, típics dels Pirineus, foren abandonats a la darreria del
segle XVIII.
Horaris diumenge:
8 h.

Hotel Coray, Encamp (Andorra)

8:30 h.

Desplaçament amb cotxe (tot asfaltat)

8:45 h.

S’organitzen llançadores

9:15 h

S’inicia caminada

Esmorzar

ITINERARI AMB COTXE: En sortir de l’hotel es gira a la dreta. A la rotonda agafar en
direcció a ANDORRA LA VELLA. Després de 4 km hi ha una rotonda; agafar direcció
ANDORRA LA VELLA–ESPANYA. A la propera rotonda girar a l’esquerra cap a la VALL
DEL MADRIU; seguir la carretera CS 200 fins a 500 m desprès del km nº 6, on hi ha un gran

revolt i un rètol que diu: LLAC D’ENGOLASTERS/CIRCUIT ESPORTIU DE LES FONTS.
Aparcar.
Nota: Tot pujant passarem pel costat de l’Ermita de Sant Miquel d’Engolasters. És una
petita església romànica del segle XII. El campanar de planta quadrangular és espectacular. En
tornar si hi ha temps ens hi aturarem.
Pujada fins al Refugi: 250 m Baixada des del Refugi: 630 m
Recorregut: 11 km
Temps estimat: 3:30 h. sense comptar aturades
Itinerari de l'excursió: S’inicia el GR 11 en una cota de 1.662 m Es surt en direcció sud, en
una zona de passeig quasi urbà amb un camí pla, molt ample i ben arreglat, passant així per
diverses fonts. Després el camí s’estreny i s’enfila lentament pel mig d’un bosc ben espès
fins arribar al Coll Jovell (1.779 m). Aquí es deixa el GR 11 que baixa a la Vall pel camí
dels Matxos, i per comptes s’agafa el camí en direcció a SOLÀ DE RÀMIO que va en
direcció sud-est per un camí bastant elevat des d’ on s’observa tota la vall. El camí, amb una
lleugera tendència a pujar, va pel mig del bosc encara que hi ha trossos caòtics de pedres
degut a esllavissades. Es segueix així fins ajuntar-se amb el GR 7 que segueix el riu al fons
de la vall. Molt poc després s’arriba a uns prats magnífics i al Refugi de Fontverd (1.880 m),
destí final de l’excursió. La tornada es fa seguint el GR 7 que baixa per la dreta del riu.
Travessa les bordes de Ràmio i d’Entremesaigües fins arribar a la carretera. És un paisatge
idíl·lic on la natura s’expressa amb tota la seva exuberància. La cota final d’arribada és de
1.250 m.
Responsables: Agustí Boada i Francesc Raventós
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !!
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel, contacteu amb en
Francesc Raventós. Preferiblement per correu electrònic: raventosf@gmail.com
Feu-ho abans del dimarts 14 de setembre a les 22 h.
Si no us va bé posar un e-mail, podeu telefonar al telèfon 93 212 87 37
Deixeu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu.
Nota: És possible pujar el divendres, sempre que hi hagi algun cotxe disponible.

