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Itinerari per accedir a un dels refugis més bonics del Pirineu. Camí fàcil i directe,
per la vall del riu de Peguera, que hi mena en poc més de tres hores.
Espot-Pont de Feners (1360m)
Sobre el riu de Peguera a la carretera que mena a l’estació d’esquí, als peus de la
Torre dels Moros. Rètols indicadors.
Prenem una pista pel marge esquerre que s’enfila a la font dels Sofre. Poc abans la
deixem per un camí a mà dreta.
Més amunt pel pontarró del Salvador passem al marge dret, per tornar a travessar
poc abans de les Bordes des Boïgots, un prat on el bosc no ha recuperat encara el
terreny artigat.
Guanyem alçària tot separant-nos del riu que retrobem a l’estany de Lladres.
Estany de Lladres (2025m)
Petit estanyol amb barratge on hi arriba una pista de servei des de Prat de Pierró
revoltant la falta del Pui de Linya i que seguirem fins al refugi.
Pel camí podem albirar els estanys de Trescuro.
A la collada des Feixetes creuem per un pont el desguàs de l’estany de la Cabana i
ja podem albirar el barratge del Tort de Peguera que revoltem en el sentit de les
busques fins al refugi.
Refugi Josep Maria Blanc (2323m)
Ubicat en un paratge idíl·lic, sobre una llengua de terra a l’estany Tort de Peguera,
és una bona base per realitzar ascensions a cims com el Montanyó, Picardes,
Saburó, Monestero, Peguera o Fontguera. O final d’etapa per a rutes com la
concorregudíssima “Carros de Foc” o la no tant coneguda “Camins Vius”.
A més, és la porta d’accés a un circ lacustre de primer ordre i, per si fos poc, un
establiment confortable on el bon servei i atenció al muntanyenc son “norma de la
casa”.
Inaugurat l’octubre de 1943, porta el nom del qui fou president del CEC i un dels
seus impulsors.
Per saber-ne més llegiu aquest article de la revista Muntanya.

