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Explorem l’entorn 
D’ENTREMESAIGÜES



Tot a punt!
Itinerari D’ENTREMESAIGÜES

Informació de l’entorn i l’itinerari: 

Et recomanem... 

Cuidem l’entorn:

La vall del Madriu-Perafita-Claror és una llarga vall glacial que va d’est a oest i que 
presenta un alt valor, tant pel seu patrimoni cultural, com reconeix la UNESCO, com pel 
natural.

L’itinerari d’Entremesaigües està situat dins la Vall i pertany a la parròquia d’Escaldes-
Engordany. En un agradable recorregut per indrets boscans descobriràs construccions com 
el camí empedrat, les bordes de muntanya, ponts i fonts.

Porta calçat còmode, una cantimplora amb aigua, alguna cosa per menjar durant el 
trajecte i protecció solar. 

També t’anirà bé tenir llapis i colors per completar el quadern de camp, càmera o mòbil per 
enregistrar imatges o vídeos i uns binocles per poder fer observacions.

Consulta la meteorologia quan planifiquis la sortida!

L’accés amb vehicles motoritzats 
està prohibit.

Emporta’t les deixalles cap a casa i 
llença-les als contenidors adequats.

Respecta el bestiar que hi ha 
paixent a la muntanya. No els to-
quis, no els espantis, i no els donis 
ni ensenyis menjar.

Entre setembre i febrer, s’hi pot 
caçar. No surtis dels camins marcats 
i porta roba de colors vistosos.

Per motius de seguretat i conser-
vació està rigorosament prohibit 
encendre-hi foc, excepte en les àrees 
d’esbarjo amb barbacoes.

L’acampada lliure no hi és permesa. 
Tan sols es pot pernoctar amb ten-
da des que el sol es pon fins que es 
lleva. En tot cas, s’ha de demanar 
permís al Comú.

Part del territori de la Vall és de 
propietat privada. Respecta’l.

La Vall disposa d’una extensa xarxa 
d’itineraris a peu. Evita sortir dels 
camins senyalitzats per no malme-
tre els ecosistemes de la zona.



lloc 
alçada

distància
desnivell temps coordenades descripció

Carretera de la 
Plana

1.235 m
(-) (-)

N42 30.528

E1 33.059

Seguim la carretera d’Engolasters d’Escaldes-Engordany. Passat el 
km 1, a mà dreta, hi trobem la carretera de la Plana. Cal seguir-la 

uns 100 m fins al punt de sortida, on se situen els rètols informatius.

Encreuament amb 
el camí comunal

1.300 m

415 m

(+65 m)
10’

N42 30.084

E1 33.188
Tot remuntant pel camí empedrat, a mà dreta, hi trobem un camí 

indicat amb punts grocs. Cal que el seguim amunt.

Font de Boïgot

1.365 m

760 m

(+65 m)
20’

N42 29.941

E1 33.288
Continuem pujant per una agradable obaga fins que arribem a la 

font del Boïgot, situada al davant d’una borda de muntanya.

Font Peixadera

1.515 m

1.780 m

(+150 m)
50’

N42 29.701

E1 33.656

De sobte, el camí deixa de pujar i surt del bosc tot travessant el riu 
de Claror i Perafita per una petita palanca. Enllacem amb el camí GR 

11.10 que cal que seguim avall fins que trobem la font Peixadera. 
Atenció! En època de desglaç, el riu pot baixar molt cabalós i fer 

difícil la travessa del riu per la petita palanca. La vall és un paratge 
natural i aquests fenòmens no els podem controlar!

Pont 
d’Entremesaigües

1.460 m

2.120 m

(-55 m)
1 h

N42 29.868

E1 33.616
Tot baixant pel camí GR, arribem al pont d’Entremesaigües, amb el 

conjunt de bordes del mateix nom.

Pont Sassanat

1.315 m

2.910 m

(-145 m)
1 h 20’

N42 30.046

E1 33.248

Seguim pel GR 7 avall per l’esquerra, tot davallant pel camí 
empedrat del Madriu, fins que arribem al pont Sessenat, de precisa 

construcció granítica.

Carretera de la 
Plana

1.235 m

3.910 m

(-84 m)
1 h 30’

N42 30.253

E1 33.059
Després de travessar el riu Madriu, continuem baixant fins que 

arribem al punt sortida i arribada.

Informació sobre el recorregut: 
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5-8 anys fàcil 1h 30min

circular senyalització: 
Punts grocs, GR 7 i 11.10
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Joc de les parelles: 
Durant l’itinerari pots trobar una gran varietat de plantes i animals. Nosaltres n’hem 
seleccionat alguns dels més característics: retalla les targetes de cada parella.

Emporta-te-les per fer el recorregut, t’ajudaran a identificar-los.

Activitat prèvia 
Itinerari D’ENTREMESAIGÜES

Avellaner

Avellanes

Pi roig

Pinyes del pi roig

Maduixera

Maduixes

Beç o bedoll

Fulles del bedoll

Nabinera

Nabius

Guineu

Petjades de guineu

Esquirol

Pinya rosegada

Picot negre

Forat de picot

Raspinell

Plomes de raspinell

Mallerenga
carbonera

Ploma de 
mallerenga 
carbonera

1
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7 13 19

3 9 15

5 11 17

2 8 14

20

4 10 16

6 12 18
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L’itinerari d’Entremesaigües té per objectiu conèixer els trets més 
característics de la biodiversitat i el patrimoni cultural de la Vall a través 
del personatge d’una guineu, que ens proposa un repte i seguir la ruta per 
on ha passat. 

Descobreix-me!
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El repte: 

El quadern de camp: 

Soc la guilla Mena. Visc a la vall del Madriu i ahir a la tarda, en tornar de fer una 
volta, em vaig adonar que havia perdut tot el que havia recollit per endur-me al cau. 
La motxilla devia estar foradada! M’ajudes a trobar-ho de nou? 

Obre bé els ulls i descobriràs els meus racons preferits.

1. Camí empedrat comunal. 
Agafa una branca que trobis pel terra i fes-te un bastó: t’ajudarà en la pujada.

Pel camí, segur que has vist molts arbres diferents. 

Recull algunes fulles que trobis pel terra i calca-les per conservar-ne la forma.

És important recollir fulles que ja han caigut a terra per no malmetre la vegetació. 

El joc de les parelles ens pot ajudar a identificar-les.

Com podem calcar una fulla?

Col·loquem el paper damunt de la fulla, subjectant-lo bé perquè no es mogui, i el freguem 
suaument amb un llapis o un color de manera que hi quedi marcada la forma i també els 
nervis.

Es pot olorar i tastar alguns dels 
fruits que es vagin trobant, però 
recomanem no recol·lectar-los 
en quantitat, ja que suposen una 
reserva de menjar per als animals. 

Utilitza el joc de les parelles per saber 
de quins animals són.

2. El rebost del bosc
Els fruits i les llavors de les plantes que trobem 
al llarg del camí serveixen d’aliment a molts 
animals del bosc. Demana als adults que t’ajudin a 
identificar què has trobat i a posar-hi el nom.

Tria els que has observat en el recorregut i pinta 
els dibuixos.

Obre bé els ulls i les orelles. Al llarg del recorregut 
pots trobar rastres que ens donen pistes dels 
animals que viuen a la vall del Madriu. 

Fes-ne fotografies i enganxa-les aquí. 

3. Seguint la pista dels animals

El recorregut es planteja com una 
descoberta a través els sentits. En el 
quadern de camp s’aniran recopilant 
les respostes/accions de les activitats 
proposades

Amunt, que fa pujada!



Durant l’itinerari has pogut observar l’empremta que els ramaders i agricultors van 
deixar en aquest paisatge. Sabries identificar aquestes construccions? 

Relaciona aquests dibuixos amb el seu nom.

4. Paisatge de fonts, 
bordes i cabanes

Borda: Construcció de pedra seca i fusta 
utilitzada com a estable, paller o per 
emmagatzemar-hi eines.

Murs de pedra seca: Tècnica de 
construcció tradicional a partir de 
pedres encaixades sense utilitzar cap 
material d’unió. S’utilitzen per delimitar 
feixes i adaptar el terreny per fer-lo 
conreable.

Camí empedrat: Símbol i testimoni 
privilegiat de la presència humana. 
Emprat en els primers temps per 
pagesos, pastors, fargaires i paquetaires; 
més endavant, per refugiats, viatgers 

i contrabandistes, i avui en dia, per 
excursionistes.

Per què van triar Entremesaigües? Et 
donaré una pista: “No tinc cap color, 
no faig cap olor i en temps de calor jo 
calmo l’ardor; qui soc?” L’AIGUA

Els llocs on s’ubicaven les bordes eren 
espais on hi havia aigua, pedres (per 
facilitar-ne el transport fins a les 
construccions) i pastures de qualitat.
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Els habitants de la Vall eren experts en la tècnica de construcció de pedra seca. 

I tu, t’hi atreveixes?

Observa de ben a prop una d’aquestes construccions i prova de fer un mur amb 

aquesta tècnica. Agafa pedres que trobis pel camí. Enganxa aquí una foto del resultat:

5. Constructors de pedra seca Els murs de pedra seca contribueixen 
a incrementar la biodiversitat, ja que 
constitueixen un hàbitat per a diverses 
espècies de flora i fauna.

Com a activitat posterior, et proposem 
compartir l’experiència a les xarxes socials 
de la vall del Madriu i identificar els 
dibuixos, imatges o vídeos amb l’etiqueta 
#vallmadriuperafitaclaror.

Recorda que completar el quadern de camp 
o compartir la informació a les xarxes 
socials suma punts en el teu passaport del 
visitant! 

Passa a l’acció!
Amb tots els sentits!
Els bons exploradors utilitzen tots els sentits i tots els recursos de què disposen per 
captar el que els envolta. Amb l’ajut dels adults, pots enregistrar sons, vídeos o fotos 
amb el telèfon mòbil i també fer dibuixos artístics.


