SENDERISME A ANDORRA

31 ESTANY DE L’ILLA

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

fer en una altra ocasió la ruta dels “murs
d’aigua”, on descobriràs cinc estanys naturals
amb la seva presa hidràulica repartits entre la
vall del Madriu i la vall del Valira d’Orient. Més
info.: fedacultura.ad.

els treballadors que van crear la presa
de l’estany de l’illa se’ls anomenava
“golondrinos” perquè eren temporers
i arribaven a la primavera i marxaven
a la tardor.

Illa: topònim de caràcter descriptiu per
l’illa que hi ha en aquest estany.

Bruna d’Andorra

Fita

L’estany del qual podreu gaudir està situat al
fons de la vall del Madriu, declarada patrimoni
de la humanitat per la UNESCO, i s’hi pot
accedir per dues rutes diferents i espectaculars.
En aquesta ocasió ho farem des de Grau Roig,
travessant el circ dels Pessons, que és la que
ens concerneix. Es tracta d’una excursió llarga
i dura i, per tant, tindrem la possibilitat de
fer-la en el dia complet, si es vol fer d’anada
i tornada, o bé de pernoctar al refugi guardat
de l’Illa, el refugi més modern del Principat,
inaugurat el 2017.

Estany de l’Illa

Estanys de Pessons

Estany Forcat

La presa de l’estany de l’Illa té molta història,
ja que es va construir durant diversos
períodes estivals. Es va iniciar el 1947 i es
va allargar fins al 1955, és a dir vuit anys.
Durant tots aquests estius, el personal
que treballava a l’obra s’allotjava en una
construcció sota l’estany que s’ha fet servir
com a refugi no guardat des dels anys 80
i és la base sobre la qual s’ha construït el
refugi actual.
L’ascensió per Encamp ens permetrà
endinsar-nos pel circ de Pessons i atansarnos als estanys distribuïts esglaonadament
per la muntanya.

31. ESTANY DE L’ILLA

ENCAMP

TOPOGUIA

DISTÀNCIA
DESNIVELL

DESCRIPCIÓ

TEMPS

COORDENADES

4.160 m 1h 35’
(+89 m
-39 m)

N42 31.028
E1 40.141

Avançarem paral·lels als estanys de la Solana. Una vegada superat el tercer estany, el
camí marcat amb punts grocs agafarà una
direcció sud, on perdrem alçada fins q arribar a l’encreuament del GR 7 i el GRP.

6.210 m 2h 45’
PORTELLA
DE PESSONS (+351 m
-23 m)
2.819 m

N42 30.506
E1 39.577

A pocs metres, passarem al costat de
l’estany de les Fonts. A continuació superarem el fort pendent fent marrades fins a
arribar a la portella de Pessons. Podrem
gaudir d’una magnífica vista del circ de
Pessons i de l’estany de l’Illa.

8.190 m 3h 15’
(-245 m)

N42 29.845
E1 39.740

Seguint el GR 7, avançarem en direcció
oest fins a arribar a l’altura d’una estació
meteorològica. El camí baixarà bruscament fins arribar a una petita bassa. Seguirem fins a l’encreuament del camí del
refugi de Montmalús.

8.660 m 3h 25’
(-46 m)

N42 29.741
E1 39.553

Continuem pel GR 7, on a pocs metres
trobarem l’encreuament del port de
Vallcivera. Tot seguit arribarem a la presa
de l’estany de l’Illa. A tocar de l’estany es
troba el refugi guardat de l’Illa.
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N42 31.567
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DESCRIPCIÓ

El punt de sortida es troba a l’estació
d’esquí de Grandvalira, sector Grau Roig.
S’ha d’arribar fins a l’aparcament del Cubil, on trobarem un gran edifici de vidre i
fusta. Al costat mateix hi ha l’accés a una
pista forestal.
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DIRECCIÓ
EQUIVOCADA

E

Agafarem la pista en direcció oest, on
de seguida trobarem novament la pista
forestal que caldrà seguir fins a l’estany
primer de Pessons.
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ENTRENAMENT CAMÍ
DEL REFUGI
DE MONTMALÚS
2.574 m
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DE L’ILLA
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ESTANY
FORCAT
2.373 m

2.050 m 50’
(+63 m)

N42 31.568
E1 41.007

Agafarem el camí que hi ha darrere del restaurant marcat amb punts grocs. Avançarem
superant blocs de granit fins a arribar pràcticament a l’estany Forcat.

PERFIL DEL RECORREGUT
4

ESTANYS
DE LA
SOLANA
2.444 m

2.630 m 1h 05’
(+72 m)

N42 31.524
E1 40.738

El camí segueix direcció nord a pocs metres
de l’Estany Forcat, on anirem guanyant alçada fàcilment. Abans d’arribar als estanys de
la Solana, el camí planeja.
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