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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions
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GRP - Etapa 2: Refugi de Claror - 
Refugi de l’Illa
Etapa tranquil·la que ens permet recuperar forces 
envoltats del paisatge màgic de les valls de Claror, 
Perafita i Madriu, declarades Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO

Parròquia d’Escaldes-Engordany, Andorra

                        Alta (F)

                                           4:50h

                                  11 km

                                           +775m / -525m

                                  2.035m

                                   2.490m

                                               Refugi de Claror

                                            Refugi de l’Illa
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Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

sentit de la ruta inici / fi nalitinerari

SABIES QUE...

A la vall del Madriu trobem una de les fargues més antigues d’Andorra? Anomenada la 
Farga d’Escaldes o del Madriu, està situada a 1.990m d’alçada, al costat del riu Madriu, i va 
funcionar des de l’any 1732 fins aproximadament l’any 1835. El seu emplaçament aïllat va 
impedir que fos una de les fargues més importants, però, per la mateixa raó, sí que fou una 
de les més singulars del país. La farga és una de les moltes mostres de la intensa activitat 
industrial a la vall durant els segles XVIII i XIX (una serradora, més de 200 carboneres, les 
mines de ferro a la Maiana,...).

NO ET PERDIS...

La gran quantitat de bordes, refugis de pastor, murs i camins empedrats que es van aixecar 
amb els materials de la zona. En la majoria d’aquestes construccions podem veure i apreciar la 
senzillesa i precisió que caracteritza la tècnica de la pedra seca.
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EL MILLOR D’AQ UESTA ETAPA

Els paisatges màgics de les valls de Claror - Perafita - Madriu.

Descobrir el llegat cultural de les valls, en forma de bordes, camins empedrats, 

la farga d’Escaldes... testimonis de l’explotació històrica i harmònica d’aquest 

territori per part de l’home des de fa segles.

Gaudir d’una posta de sol màgica des dels estanys que envolten el refugi de 

l’Illa, amb la vall de Madriu als nostres peus.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Refugi de Claror 0:00h 2.275m 42.470040º 1.563908º

        Estany de la Nou 0:25h 2.235m 42.475370º 1.574550º

        Refugi de Perafita 0:40h 2.200m 42.479690º 1.578580º

        Coll de la Maiana 1:40h 2.450m 42.478835º 1.598559º

        Creuament amb el GR 11 2:40h 2.040m 42.486870º 1.615330º

        Refugi de Riu dels Orris  3:35h 2.230m 42.485100º 1.639990º

        Refugi de l’Illa 4:50h 2.490m 42.495074º 1.656232º

1

2

3

4

7

6

5

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84

INTRODUCCIÓ

La segona etapa del GRP és físicament menys exigent que la primera, ideal per recuperar forces 
després de la duresa del primer dia. La longitud és d’11 km i els desnivells acumulats són de 775m 
(positiu) i 525m (negatiu). Des del refugi de Claror seguim les marques grogues i vermelles del 
GRP que ens porten per corriols fins que enllacem amb el GR 11 que remunta la vall del riu Madriu 
fins al refugi de l’Illa. Tot i no ser una etapa complicada, puntualment cal parar atenció en algunes 
zones amb blocs de roques i en algun tram de baixada amb terreny força descompost.

Visualment aquesta etapa és absolutament encisadora i, alhora, ens descobreix una gran riquesa 
vegetal i faunística. Descobrim les valls de Claror - Perafita - Madriu, declarades Patrimoni Cultural 
de la Humanitat per la UNESCO en la categoria de paisatge cultural, degut a l’extraordinari equilibri 
que s’ha mantingut durant segles entre la natura i el desenvolupament equilibrat i sostenible de 
l’activitat humana. Durant la jornada, creuem el coll de la Maiana -zona on abunden les restes 
d’antigues explotacions siderúrgiques- i descobrim el Camí de la Muntanya, amb trams empedrats i 
que fa segles esdevingué un important eix de comunicacions, exemplificant la condició secular dels 
Pirineus, no com a barrera sinó com a zona de pas i intercanvi econòmic i cultural.
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Abandonem el refugi de Claror (0:00h - 2.275m) en direcció SE seguint les marques grogues i 
vermelles del GRP. Flanquegem la serra Mitjana -que s’aixeca fins al Tossal de la Truita o pic de Perafita 
(2.752m)- deixant-la a la nostra dreta i pugem suaument fins que arribem a l’estany de la Nou (0:25h 
- 2.235m). A diferència de la majoria d’estanys d’alta muntanya d’Andorra, l’estany de la Nou s’alimenta 
d’aigües freàtiques provinents del subsol i és un autèntic paradís per a la mallerenga emplomallada i la 
mallerenga petita. Voregem l’estany en direcció N anant a buscar el camí ben indicat que ressegueix i 

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:50h en total: 0:25h des del refugi de Claror fins a l’Estany 
de la Nou, 0:15h des d’aquest punt fins al refugi de Perafita, 1:00h des del refugi fins al coll de la Maiana, 
1:00h més fins a enllaçar amb el GR 11, 0:55h fins al refugi de Riu dels Orris i 1:15h des d’aquest punt fins al 
refugi de l’Illa.

DESNIVELL ACUMULAT: +775m / -525m

DIFICULTAT: Alta (F). Poca dificultat tècnica tot i que hem d’afrontar alguna baixada descomposta que es 
fa més fatigosa degut al cansament acumulat durant la jornada anterior.

ÈPOCA: Estiu i principis de tardor. La resta de l’any trobarem neu i gel en cotes altes.

CARTOGRAFIA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Etapa curta que ens permet recuperar el cos després d’una primera jornada físicament 
molt exigent.

AIGUA: Tot i que no passem per fonts d´aigua, quasi tot el recorregut el fem a la vora de rius per sobre dels 
2000m d´altitud amb aigua corrent. Al refugi de l´Illa hi ha aigua.

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: Dormim en un refugi guardat, molt ben equipat i amb servei de 
sopar, esmorzar i possibilitat de pícnic. El refugi té xarxa wifi disponible. Reserves refugi de l´Illa: (+376) 
801 044 - reserves@refugidelilla.com - www.refugidelilla.com.

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: El refugi de l´Illa és l´únic punt amb serveis que trobem durant el 
recorregut. En cas de necessitat, podem abandonar la ruta seguint el GR 11 en direcció O (baixada) per la 
vall de Madriu fins a Escaldes o Andorra la Vella.

SENYALITZACIÓ SOBRE EL TERRENY I RECORREGUT: El GRP està senyalitzat amb dues franges paral·leles 
de colors groc i vermell. Sobre el terreny trobem aquestes marques grogues i vermelles en roques, arbres, 
fites i senyalització vertical. Cal estar atents en els trams on el GRP coincideix amb GR’s (marques blanques 
i vermelles) o amb itineraris de petit recorregut (normalment senyalitzats amb marques grogues). En 
aquests trams, a vegades el GRP se serveix d’aquestes altres senyalitzacions i només trobem les marques 
grogues i vermells en cruïlles o desviacions. Per tant, cal parar atenció als trencalls i anar identificant 
adequadament els canvis de senyalització. En cas de poca experiència en muntanya, recomanem utilitzar 
la cartografia recomanada i/o el track GPS que es faciliten.

EDICIÓ DELS CONTINGUTS: Agost 2018.

MÉS INFORMACIÓ

RECORREGUT
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creua el rierol que neix del propi estany. A poc a poc anem girant cap a la dreta i, tot seguint les marques, 
no triguem en arribar al refugi de Perafita (0:40h - 2.200m). 

A continuació abordem el tram més exigent de l’etapa. Passem per la dreta del refugi de Perafita i, seguint 
en tot moment les marques de GRP, comencem a pujar fort en direcció E. Estem passant per una zona 
molt verda, naixement del riu de Perafita i territori de marmotes, mamífer que ens tornarem a trobar en 
properes etapes. Finalment, coronem el coll de la Maiana (1:40h - 2.450m), depressió que comunica 
la vall de Perafita amb la vall de Madriu i que està compresa entre el pic de la Maiana (2.519m), al nord, i 
una elevació indicada als mapes com a Tossa Plana (2.616m), al sud. Comencem a baixar per un bosc 
esclarissat de pi negre que ens deixa veure (E) l’escarpat pic de Serramitjana (2.523m). El descens és força 
empinat i requereix que parem atenció als peus i a l’equilibri. Just quan arribem al fons de vall, trobem la 
cabana de l’Estall Serrer, una magnífica construcció de pedra seca que aprofita uns grans blocs de granit. 
Seguim una indicació vertical que ens porta a travessar un prat i, a continuació, creuem el riu Madriu per 
un pontet de fusta. 

De seguida trobem el creuament amb el GR 11 (2:40h - 2.040m), que nosaltres seguim cap a la dreta, 
remuntant la vall en direcció E. Avancem en paral·lel al riu, per un bonic camí empedrat, testimoni de la 
intensa activitat humana que hi hagué a la vall durant els segles XVIII, XIX i primeres dècades del XX. El riu 
baixa amb força -a trams és espectacular!- i la vegetació és exuberant. Deixem enrere el refugi de Riu 
dels Orris (3:35h - 2.230m) i seguim amunt. A partir d’aquí la pujada s’endureix. 

Arribem als estanys de la Basseta i la Bova, on ja gaudim d’un ambient d’alta muntanya sobrecollidor, i 
fem un darrer esforç fins al reformat refugi de l’Illa (4:50h - 2.490m), final de la segona etapa del 
GRP, la volta a tot un país. El refugi, que és abastit amb helicòpter, està situat en un indret únic i des de 
la seva terrassa podem gaudir d’una posta de sol completament inoblidable!

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fi ables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


