Cambra d’Ase
22 de juliol de 2020
Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas, Mercè
Font, Josep Mª Martínez, Josep Roca.
Distància: 8 km Temps total: 5,30 hores Temperatura:12,5 graus+ Altura
mínima 1950m+ Altura màxima: 2750m+ Desnivell 800 m+ Cotxes: 165 Km, Josep M.
Martínez i Josep Roca.
Ens trobem a les 6 del matí a la
zona esportiva de Corró de Vall,
sortim en direcció a la C-17 cap a
Ripoll, i seguim en direcció a Ribes i
la Collada. Pugem a la Molina per la
carretera de Toses i ens dirigim a
Puigcerdà, on ens aturem a fer un
cafè. Per la Guingueta d’Ix entrem a
França, i continuem fins a Sant Pere
dels Forcats. Agafem una pista
forestal fins a l’estació d’esquí “Espai Cambra d’Aze”, a 1950 m, on deixem el cotxe.
A les 9,15 i amb una
temperatura agradable de
12,5 graus comencem a
caminar per un bosc magnífic
de pi negre entapissat de
nabiueres i neret. Hi ha molt
de desnivell i la pujada és
llarga.
Ens aturem a esmorzar cap a
les onze, i continuem pujant,
ara ja sense arbres, i per un
camí rocallós travessem un
curiós portal fet amb pedres encavalcades, i arribem al cim de l’Home Mort (2.515 m).
Comencem a carenar passant per
alguns punts difícils fins arribar al
cim del Cambra d’Ase, la fita d’avui,
a 2.750 m. També aquí, en terres
de la Catalunya Nord sota
jurisdicció francesa, desitgem la
llibertat per als nostres PRESOS
POLÍTICS. Hi ha una mica de
calitja, però la vista de 360 graus és
espectacular.

Continuem carena enllà, per donar la volta al
massís i baixar després per la serra de la Font
Freda, a l’altre vessant de la vall per on hem
pujat. La baixada per les pistes d’esquí també
ens resulta carregosa i molt llarga.
Arribem als cotxes a tres quarts de tres del
migdia, i dinem allà mateix, amb carmanyola,
en una taula de pícnic.

La guinda de la sortida la trobem a la tarda, quan anem a relaxar-nos als banys de Llo. Una horeta
d’aigües termals ens retornen de tot l’esforç del matí.

La setmana que ve pujarem a Núria amb el
primer cremallera, pel camí dels enginyers
arribarem al refugi de Coma de Vaca, i des
d’allà baixarem fins a la central elèctrica de
Queralps. Ens trobarem a la zona esportiva de
Corró, a les 6 del matí. Cal portar carmanyola,
tovallola i banyador.
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