
La Tossa del Braibal 2.658 m. i el Pic de les Àgols 2.648 m.  
– Vall de Madriu (Andorra)  
 
Data: dimarts dia 19 de juliol de 2016 
  
Participants (3): Joan Marquès, Josep Mariné i Toni Coll 
  
Hores totals marxa: 11h. (8h.50m efectives i 2h.10m. descans).  
 
Desnivell: 1.170m. (de 1.488m. a 2.658m.) i desnivell + acumulat aprox.: 1.400m.  
 
Distància aprox. recorregut: 20 Km. 

 
Itinerari: Sortim de Tarragona a dos quarts de cinc del matí, passem per Reus i 
pugem a Andorra, Escaldes i Sant Miquel d’Engolasters. Uns dos-cents metres 
més amunt deixem la carretera i prenem el camí de l’Àrea d’esbarjo de la Font 
de la Closa (1.488m.), deixem el vehicle i a les 8h. iniciem l’excursió. 
 

  
 
Prenem el camí del Coll Jovell (1.780m.), molt ben senyalitzat amb cartells i 
cercles grocs. El sender s’enfila fort pel mig de l’espès bosc dels Astrells i 
enllaça amb el sender GR-11 pocs metres abans del Coll. A part del GR-11 al 
Coll Jovell hi arriba per l’Est el camí del Solà de Ràmio, que fresarem pel 
retorn. I pel N.E. el sender carener de la Serra Braibal-Àgols, pel que 
continuem per assolir els seus cims. 
 

  



Pels vols de les 11h coronem la Tossa del Braibal i tot que els plànols no 
indiquen expressament cap sender fins el Pic de les Àgols, afrontem la carena 
que els agermana. Els trams més delicats, com l’anomena’t Caser dels Pans, 
els sortegem flanquejant l’aresta pel vesant meridional. A les 12h.55m. assolim 
el Pic de les Àgols, finim la carena i arribem a la cruïlla dels itineraris del Estany 
Blau i dels Estanys Forcats, el rastre de senders queda molt desdibuixat i cal 
estar molt atents amb la orientació correcta, nosaltres ens dirigim cap a la vall 
dels Forcats, per tant deixem a mà esquerra la conca de l’estany Blau i anem 
resseguint cap el N.E. l’ample llom que ens condueix a la capçalera dels 
Forcats i aleshores, amb els estanys a la vista, efectuem un gir 
d’aproximadament noranta graus cap el S.E. per passar per la seva riba dreta. 
 

  
 
Ultrapassats els estanys Forcats fem una parada per dinar i tot seguit 
continuem descendint amb la mateixa orientació que portàvem. Anem per 
trossos de senders poc definits fins arribar al sender GR-11 en les proximitats 
de l’estany de la Bova. Aleshores continuem per aquest sender passant vora el 
Refugi de la Font dels Orris, el Pla de l’Ingla, l’Estall Serrer i la vall del Riu 
Madriu, única d’Andorra declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO 
l’any 2002, per tal de fomentar la conservació i l’aïllament d’aquest espai 
natural en el que encara no hi han arribat ni les pistes ni les carreteres. 
 

  
 
A mitja tarda passem pel Refugi de Fontverd, on aprofitem la seva fonteta per 
sadollar la set i també per fer un mos. En acabar continuem pel sender GR-11 
fins la bifurcació amb el caminoi del Solà del Ràmio, que prenem per atansar-
nos al Coll Jovell, on tanquem el cercle del itinerari, descansem deu minuts i tot 
seguit baixem a l’Àrea de la Font Closa, on hi arribem a les 7h. de la tarda. Poc 



desprès emprenem el viatge de retorn i fem cap a casa pels vols de quarts 
d’onze de la nit. 
 

 


