Vall del Riu Madriu
(07/06/2008)
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Comencem a caminar de la carretera de l’urbanització la Plana (prop
Escaldes), en un trencall amb el GR-7. El camí està empedrat i molt
ben marcat, hem de saltar una cadena. Indicador del Refugi de l’Illa a 4
hores.
Passem per un primer pont, el de Sassant.
Entremesaigües (1470m). Grup de cases a l’esquerre del camí. Deixem
un camí a la dreta que ens porta al pont i a un camí que ens portaria al
refugi de Perafita, pel GR-11. Parada de 5 minuts.
Ràmio (1620m). Grup de cases a la dreta del camí.
Poc després de Ràmio deixem trencall a l’esquerre que ens portaria a
coll Joell, tot seguint el GR-11, que coincidirà amb el GR-7 la resta de
camí que farem avui.
Segon trencall que ens portaria al coll Joell, pel camí del Solà, tot
seguint marques grogues.
Refugi Fontverd (1875m). Trobem un prat a prop del riu on hi trobem 3
refugis no guardats. El refugi principal de Fontverd tot i no ser guardat
és força nou i està amb molt bones condicions. Parada de 15 minuts.
Barraca de la Farga. Després de la barraca a la dreta trobem unes
marques vermelles i grogues que ens portarien a la collada de la
Maiana (1.15 hores) i al refugi de Perafita (1.45 hores).
Segon trecall que ens portaria a la collada de la Maiana i al refugi de
Perafita. Aquesta vegada sense rètol indicador però si amb les mateixes
marques vermelles i grogues.
Poc abans d’arribar al Pla de l’Ingla trobem una portella. A la dreta hi
ha un pont que ens porta a la cabana del Serrat de la Barracota.
Refugi riu dels Orris (2230m).
Estany de la Bova queda a la dreta del camí. A l’esquerre deixem una
petita cabana.
Poc després de l’estany comencem a trobar neu.
Trobem rètols indicadors: Refugi de l’estany de l’Illa (15 min), Port de
Vall Civera (30 minuts).
Seguim camí i atravessem un darrer pont abans d’arribar al refugi.
Refugi de l’Illa.
Estany de l’Illa. Parada de 25 minuts per dinar. Després de dinar
desfem el camí fins a la sortida.
Refugi de l’Illa.
Refugi riu del Orris.
Barraca de la Farga.
Refugi Fontverda. Parada de 10 minuts de descans.
Deixem GR-11 que ens portaria a coll Joell a l’esquerre per arribar a
Ràmio.
cases d’Entremesaigües.
Arribem al punt de sortida. Carretera a prop de l’urbanització la Plana.

