SENDERISME A ANDORRA

64 ITINERARI DE L’ESTANY BLAU

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

TOPONÍMIA

anar a la font del Roc del Metge, una
font termal natural situada a la part alta
d’Escaldes-Engordany. Podràs tocar
l’aigua calenta que surt de la muntanya i
que pot arribar als 70 graus.

la Vall del Madriu és un dels llocs
d’Andorra on es desenvolupen
els avets. Aquests avetars
proliferen entre els 1.600 i els
1.950 metres, ocupant obagues
fresques amb forta innivació.

Riu Madriu:
Del llatí mater, matris, “mare”. Es
refereix al lloc d’on surten les
aigües termals, que estàn justament a la desembocadura del riu
Valira d’Orient.

Nucli urbà

Clavell
(Dianthus deltoides)

Amb 2.1 hectàrees de superfície, l’estany
blau, malgrat el seu nom, té l’aigua d’aparença tèrbola i una coloració una mica verdosa.
L’itinerari, tècnic i de certa dificultat, ens porta a
descobrir la Vall del Madriu, una vall que comprèn una gran varietat d’hàbitats naturals que
constitueixen alhora una mostra força completa dels ecosistemes del Principat. Al Madriu s’hi
pot diferenciar tres entorns naturals: la muntanya
baixa, la muntanya mitjana i l’alta muntanya.
La baixa i mitjana muntanya és l’entorn més
abundant de tota la superfície de la Vall del
Madriu-Perafita-Claror, i és en aquest àmbit
on viuen les espècies vegetals que conformen
l’ecosistema forestal. Els boscos, predominats
per coníferes com el pi roig (Pinus sylvestris), i
acompanyats pel boix (Buxus sempervirens), la

Cresta del Braibal

Genciana campestre
(Gentiana campestris)

Pescador a l’estany Blau

boixerola (Arctostaphylos uva-ursi), el ginebró
(Juniperus communis) i la maduixera (Fragaria
vesca), completen la seva superfície. Entre els
1.600 i els 2.300 metres, el pi negre és el tipus
d’arbre que millor s’hi adapta.
En l’estatge subalpí i al muntà, hi són molt abundants els matollars d’abarset (Rhododendron ferrugineum), comunitats vegetals que ajuden a fixar
el sòl de les tarteres i les zones pedregoses de
l’alta muntanya, a més de preparar-lo per al creixement posterior d’altres espècies. A la part més
baixa de la vall, hi perviuen algunes rouredes.
El medi aquàtic conforma un ecosistema propi a
la vall, i afavoreix la proliferació de determinades
formacions forestals, com els boscos de ribera.
Els cursos d’aigua corrent i els estanys, així com
les fonts i els rierols, són abundats en tota la vall.
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10.230 m 4h 50’
(-175m)

N42 29.825
E1 37.296

Després de la tosa, hem de continuar en direcció sud-est tot seguint el fil del llom, en
un primer tram, i posteriorment cal que parem atenció als punts grocs que indiquen el
bon passatge. Aquest tram és força tècnic
i aeri, fet pel qual cal que progressem amb
molta prudència. El descens des del cap
dels Agols en direcció sud-est ens acosta
a un collet, des d’on ja podem observar
l’estany Blau. L’hem de vorejar pel vessant
nord seguint unes traces de camí.

14.830 m 6h 50’
(-610 m)

N42 29.509
E1 35.661

Passat l’estany, una petita remuntada ens
porta al camí cap al Madriu. Durant tot el
tram, cal que estiguem molt pendents dels
punts grocs, ja que el recorregut està molt
poc fressat. Quan trobem el GR al fons de vall,
cal que seguim avall i una baixada molt més
còmoda ens condueix al refugi de Fontverd.

17.110 m 7h 40’
(-220 m)

N42 29.873
E1 34.442

Tot seguint el GR avall pel fons de la vall
del Madriu, abans d’arribar a Ràmio,
arribem a un encreuament. Ens desviem
amunt pel camí dels Matxos i pugem fins
a coll Jovell.

18.150 m 8h 10’
(+125 m)

N42 30.102
E1 33.827

Seguim el GR 11, tot remuntant la vall i
alternant tarteres amb zones de pi roig.
Un darrer pujador força pronunciat marca
l’arribada a coll Jovell.

21.000 m 9h
(-145 m)

N42 31.047
E1 34.255

Seguint el mateix recorregut de pujada,
cal que baixem pel GR fins que arribem al
circuit de les Fonts que, tot planejant, enscondueix fins al punt de sortida i arribada.
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--

N42 31.047
E1 34.255

Punt de sortida i arribada: des d’EscaldesEngordany, cal que agafem la carretera
d’Engolasters (CS-200) fins al km 6,2. Al
punt de sortida hi ha un aparcament per
a vehicles i un rètol informatiu.
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50’

N42 30.102
E1 33.827

Des de l’aparcament, seguim pel camí dels
Matxos (GR 11), que planeja per una pista
ampla quan es converteix en un camí de
pujada fins a Coll Jovell.

3

TOSA DEL 7.150 m
BRAIBAL (+880 m)
2.655 m

3h 20’ N42 30.165
E1 35.912

Des de coll Jovell, hem d’agafar el camí de
l’esquerra, que cal no confondre amb el del
solà de Ràmio, i remuntar per un fort pendent molt sostingut durant tot l’ascens. Passem per zones boscoses i per trams amb
grans blocs rocosos. El darrer passatge, ja
fora del bosc, ens permet gaudir d’una vista
sorprenent de la Vall del Madriu
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