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Itinerari senzill i curt que enllaça la cabana dels Estanys i el refugi guardat de l’Illa 
tot seguint el traçat del GRP-GR7-GR11, i que transcorre per diversos espais humits, 
així com prats i comunitats arbustives que són refugi d’una singular diversitat d’es-
pècies de flora i fauna ben adaptades a les condicions ambientals de l’alta muntan-
ya, tan exigents. 

LONGITUD DE L’ITINERARI 
1,2 km

PUNT D’INICI I FINAL 
Refugi guardat de l’Illa

DESNIVELL 
+50



Sortint del refugi ens trobem enmig de 
gespets de Festuca eskia i grans prats de 
gramínies d’alta muntanya de la formació 
Alchemillo-Nardetum on predomina el pèl 
caní (Nardus stricta). 

És fàcil veure voltar per aquests prats, 
durant la primavera i l’estiu, els grassets 
de muntanya a (Anthus spinoletta) o els 
còlits grisos b (Oenanthe oenanthe) i les 
cotxes fumades (Phoenicurus ochruros) 
aguaitant-nos des d’una roca, o papallones 
com Pieris brassicae c .

Una mica més avall trobem algunes for-
macions arbustives amb plantes com el gi-
nebró nan d (Juniperus communis nana), 
la boixerola e (Arctostaphylos urva-ursi) i 
el bàlec f (Genista balansae). 

Entre aquests matollars és comú veure vo-
lar algun pardal de bardissa g (Prunella 
modularis).

Zona humida on abunden en el seu fons 
els pradells d’isòets (Isoetes lacustris), els 
poblaments d’espargani de muntanya h 
(Sparganium angustifolium) flotants i, vore-
jant l’espai, càrex (Carex nigra i C.rostrata) i 
joncs (Juncus filiformis). 
En aquesta zona humida classificada d’in-
terès prioritari hi trobem truites (Salmo 
trutta fario), peix autòcton dels rius i llacs 
del país amb el cos platejat i vistosos cer-
cles negres i vermells al dors, i una espècie 
al·lòctona com és el salmó de font (Salve-
linus fontinalis), originària d’Amèrica del 
Nord.

Si alcem la vista al nostre voltant, ens serà 
fàcil observar una bona mostra d’hàbitats 
rupícoles caracteritzats per la dominància 
de l’estrat rocós. 
Són penyes i tarteres on s’apleguen plantes 
adaptades a viure en el poc sòl que queda 
disponible, bé per les acumulacions de roca 
o bé per la verticalitat. També hi trobarem 
formacions d’abarset i (Rhododendron 
ferrugineum) o matollars d’herba pedrera 
(Silene saxifraga).

Al peu d’aquestes cingleres és habitual 
veure i sentir les marmotes j (Marmota 
marmota), especialment durant els mesos 
d’estiu. Aquest rosegador, introduït el segle 
passat a Andorra, fa uns forts xiscles molt 
característics que li serveixen per comuni-
car-se i avisar dels perills. Si mirem a les 
crestes, potser veurem algun isard k (Ru-
picapra pyrenaica) i, si alcem la vista una 
mica més, fins al cel, podem veure i sentir 
els crits dels estols de gralles de bec groc 
(Pyrrhocorax graculus) i de les gralles de 
bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

En arribar al final del recorregut trobarem 
la cabana dels Estanys. Al costat de l’es-
tany de la Bova trobem aquesta zona humi-
da de 2,4 hectàrees amb formacions d’es-
piga d’aigua (Potamogeton sp.) i de càrex  

l (Carex rostrata) als marges. 

A l’estany hi habita el barb roig o veró  
m (Phoxinus phoxinus). D’escassos 12 cm 

de llarg, aquest peix al·lòcton d’Andorra 
ha esdevingut una espècie invasora per la 
seva ràpida capacitat de colonització i els 
seus efectes negatius a l’hora de devorar 
la vegetació dels espais aquàtics, com per 
exemple a la Bova, on ha eliminat pràcti-
cament els pradells d’isòets (Isoetes lacus-
tris). 

És probable que als marges hi vegeu algu-
na cuereta torrentera (Motacilla cinerea), 
amb el pit ben groc i el seu pas nerviós, 
buscant aliment o bé alguna granota roja 
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