Canigó
6 de juliol de 2016
Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Carme Guri, Miquel
Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep
Roca, i Josep Rodri.
Distància projectada: 10 amb altures: 10,3 Km. Temps: 5’15 h
Desnivells: 774m. Acumulat: 986m.
Cotxe: 240 km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem a les 6 del matí al
Ramassar, amb els cotxes prenem
l’autopista A7 fins a la Jonquera.
Passem la frontera, Agafem l’autopista
francesa A9, fins que agafem la N116
cap a Prada de Conflent. Trenquem en
direcció a Villerac i prenem una pista
fins al refugi de Cortalets. El camí és
llarg i pesat, al principi bé, es va
complicant i molt malament al final.
Aparquem a tres quarts de deu, al Coll
dels Cortalets a 2.100m a un km del
refugi. Comencem a caminar i passem
per davant el refugi anem cap a
l’esquerra fins trobar el sender Barbet.
És un camí, molt ben senyalat, que puja paulatinament. Ens anem agrupant durant
l’ascens diverses vegades. En Joan marca el ritme i tots al seu pas, fins el collet del
Barbet de 2.730m seguim pel camí i parem a esmorzar a la cruïlla amb el camí que bé

del refugi de Marialles, quasi són les dotze; girem a la
dreta ja direcció al cim del Canigó. Ens apropem a la
xemeneia, per la bretxa de Durier fem un descans i
reagrupament. Ja comença la grimpada, tots amunt
arribem al cim amb mitja horeta són 2.784m. Molt
contents, molta gent uns amunt i altres avall un
espectacle d’emocions, cantem els segadors,
muntanyes del Canigó, molt emocionant, crits
d’independència i les fotos de record, ens estem mitja
horeta al cim, BRUTAL.
Iniciem el descens està molt ben indicat, cap problema
tècnic, fem un reagrupament i anem baixant sense cap
problema, arribem al llac d’Estanyol ens ajuntem tots,
passem per davant del refugi i baixem fins els cotxes
són 10 km i cinc hores i quart, senzillament
fantàstiques. Decidim anar a dinar al refugi de la Molina
que té una àrea de lleure i una font. El dinar ens el
portem, l’experiència molt bona i gratificant. La baixada
per la pista amb cotxe molt pitjor que la pujada,
paciència i molt contents cap a casa.
La propera setmana anirem al Comabona, sortirem a
les 6 del matí de Llerona
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