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Vall d’Ensagents
Des dels Cortals d’Encamp
Principat d’Andorra
8,5 km
738 m.
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http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6466616

A Ensagents s’hi pot anar tot l’any. Però amb neu té un encant especial.
La vall i especialment la seva capçalera amb el circ i els estanys fan d’aquest un
itinerari molt recomanable. I no és gaire concorreguda.
Accés. A Encamp, per la CG-2 en direcció a Canillo, al costat de l’estació del
Funicamp, prenem a mà dreta la CS-220 als Cortals d’Encamp. Deixem el vehicle al
quilòmetre 6, a l’alçada de l’àrea de lleure dels Prats de l’Obac i del camí a les
Bordes de Rigoder, que veiem a l’altra banda del riu, sota la línia del Funicamp (1).
Els Cortals (1888m)
Estaca i rètol indicador a Ensagents, collada d’Entinyola, l’Alt del Griu i Pessons.
Senyals de pintura grocs.
Anem vers el S en suau pendent que augmenta considerablement quan entrem a la
pineda.
Camí del Bosc de Campeà (2004m)
Rètol indicador. Anem a la dreta seguint els senyals de pintura. Continuem per dins
el bosc, ara planerament, mentre el camí va virant a SE. Deixem a mà dreta un
prat amb marge de pedra seca.
Camí d’Ensagents (2055 m)
Rètol indicador. Deixem a mà dreta el camí a la Coma dels Llops. Anem a l’esquerra
i, vers el SE, tornem a enfilar-nos per dins del bosc. En sortim a la Pleta de Baix.
Pleta de Baix (2200m)
A l’altre cap (E) cruïlla i rètol indicador. A la dreta el camí al refugi d’Ensagents, per
on tornarem. A l’esquerra per pujar a les Pedrusques, la Collada d’Entinyola i l’Alt
del Griu. El rocallós cap ponentí de les Pedrusques queda ben evident davant nostre
vers l’E.
Ni l’un ni l’altre: pel mig. Sense camí definit ni senyals que ens guiïn, per la Solana
d’Ensagents, anem flanquejant el serrat de les Pedrusques. Alguns trams costeruts
al començament, però a mesura que avancem el pendent es modera i la falda
s’eixampla.
Replà sota la collada d’Entinyola (2600m)
Al nord, sobre els nostres caps, la collada. Som a una balconada sobre els estanys
d’Ensagents envoltats de cims: l’Alt del Griu, Ensagents i el més abrupte i
prominent: el dels Llops.
Sense neu per aquí hi passa un dels itineraris habituals a l’Alt del Griu per la collada
d’Entinyola. Però amb neu, el fort pendent, la cornisa i l’orientació a migdia fan que
pugui resultar un passatge delicat.
Baixem vers el S fins a tocar els estanys i girem a NW pel fons de la vall fins al
refugi.
Refugi d’Ensagents (2425m)

Lliure i en bon estat. Com altres refugis andorrans té una part reservada als pastors
i una altra, més gran, per als excursionistes, amb dues taules, bancs, lliteres
metàl·liques i estufa de llenya.
Amb algun tram prou costerut, anem baixant pel marge dret del riu d’Ensagents,
propers a la llera, guiats per senyals de pintura grocs. Seguim més o menys el camí
d’estiu fins a la Pleta de Baix on, sobre els nostres passos, retornem als Cortals.
(1) En cas de que la carretera fos impracticable (glaç, neu...) l’alternativa és

pujar amb el Funicamp fins a l’estació intermija distant a 3 km del punt de
sortida, en baixada. Resultaran feixucs a la tornada.

