Al juny comença la temporada de trekkings al Pirineu Oriental:
REFUGIS DEL TORB – la gran travessa a peu de Núria al Canigó
TOUR DEL CANIGÓ – Volta a la muntanya sagrada dels Països Catalans

Aquest mes de juny de 2016 comença de nou la temporada de trekkings al Pirineu
Oriental, amb les propostes REFUGIS DEL TORB i el TOUR DEL CANIGÓ, dos
productes turístics de senderisme desenvolupats des del Ripollès als portals
www.refugisdeltorb.com i www.tourdelcanigo.com, respectivament.
La raó de ser d'aquests productes turístics és oferir totes les facilitats que
l’excursionista requereix per a gaudir de l’itinerari amb comoditat i seguretat, des de la
centralització de les reserves als allotjaments, a l’assegurança, la cartografia, els
possibles guiatges de muntanya, o una sèrie d’obsequis que complementaran
l’experiència muntanyenca al gust del senderista. D’entrada els grups d’excursionistes
hi van quan volen i pel seu compte, sense guia, amb la garantia d’estar assegurats i
disposar de tota la informació de primera mà per a poder seguir l’itinerari i gaudir de
l’entorn d’alta muntanya.
Així, el participant rebrà, al començar, un “paquet de benvinguda” amb la targeta de
pas per a fitxar als allotjaments, i una sèrie d'obsequis com el citat plànol, un buf
exclusiu i diverses invitacions per a gaudir de productes turístics dels territoris
implicats. En cas de finalitzar la travessa, s'obsequiarà al participant amb una
samarreta tècnica dissenyada especialment per a la ruta que haurà fet.
Aquest any, a més, oferim la possibilitat que les famílies acompanyin els participants i
els vagin trobant a tots els allotjaments. Al matí, uns faran l’etapa a peu i els altres
faran turisme, i a la tarda es reagruparan i s’allotjaran als mateixos indrets. Una nova
manera de fer vacances que permet a la família disfrutar plegats de la muntanya,
cadascú des del que més li vingui de gust. Des de l’organització facilitarem la logística
necessària, els allotjaments, els permisos de pas, i la informació turística completa per
a que tots els components de la família disfrutin de l’experiència d’unes vacances de
muntanya completes.

MÉS DETALLS SOBRE LA TRAVESSA REFUGIS DEL TORB
Les comarques del Ripollès, el Vallespir i el Conflent ja fa cinc anys que han quedat
unides per un itinerari d’alta muntanya que enllaça els dos indrets més emblemàtics
del Pirineu Oriental: la vall de Núria i el Massís del Canigó.
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El torb és el vent impetuós propi de la regió pirinenca, que aixeca i arremolina la neu,
de manera que la visibilitat minva sensiblement. És molt comú al Pirineu Oriental, als
dos costats de la frontera, sovint colpejats pels vents del nord. Fenomen bàsicament
hivernal, millor estalviar-lo als excursionistes, de manera que el període de
funcionament de la travessa serà l’estiu, entre els mesos de juny i octubre, quan la neu
va desapareixent les les nostres muntanyes.
L'itinerari segueix els camins històrics transitats durant segles per aquestes contrades,
de sempre pels pastors transhumants i els seus ramats, i ara també pels senderistes.
Permet descobrir indrets de la tradició excursionista de la Vall de Núria, Coma de
Vaca, Ulldeter, les Esquerdes de Rojà, el Pla Guillem, la Vall de Marialles, Mentet o
Carançà, i veure’ls des de les altures. Per a facilitar el seguiment de la ruta sobre el
terreny, l'Editorial Alpina ha editat un mapa topogràfic exclusiu d'aquesta travessa a
escala 1:40.000, que uneix per primera vegada en un sol mapa les unitats
orogràfiques transfrontereres de Núria, Ulldeter i el Massís del Canigó.
La Travessa: Funcionament
La gran varietat de combinacions de la travessa Refugis del Torb permet dissenyar
fins a 12 etapes possibles, amb l’únic requisit de fer les etapes anomenades “Torb
Standard”. Així, s’ofereixen dues propostes tancades per a simplificar-ho:
-

Torb Standard (73 km i 4.500 m de desnivell acumulat): Recorregut bàsic per
inscriure’s a la Refugis del Torb. Cercle principal que uneix la Vall de Núria,
Ulldeter, la Muntanya de Rojà, el Massís del Canigó i Carançà, dissenyat per
fer-lo en cinc etapes naturals. Etapes:
Núria – Ulldeter
Ulldeter – Marialles
Marialles – Mentet
Mentet – Ras de Carançà
Ras de Carançà – Núria

-

Torb Altitude: 7 dies, 7 cims (126 km i 7.500 m de desnivell acumulat):
Proposta que inclou la Torb Standard, però pujant un pic emblemàtic a cada
etapa, més les ascencions al cim del Puigmal i la Pica del Canigó, pensat per
un total de set dies. Etapes:
Núria – Ulldeter per Pic de Bastiments, 2.883 m
Ulldeter – Marialles per Roca Colom, 2.506 m
Ascens a la Pica del Canigó (2.784 m)
Marialles – Mentet per Puig de Tres Esteles (2.099 m)
Mentet – Ras de Carançà per Puig de Ribes Blanques, 2.445 m
Ras de Carançà – Núria per Puig de Noucreus (2.799 m
Ascens al Puigmal, 2.911 m

-

Altres etapes possibles per a afegir:
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Queralbs - Núria
Núria – Puigmal – Refugi Corral Blanc
Refugi Corral Blanc – Núria
Ulldeter – Xalet les Conques (per dividir en 2 la Ulldeter – Marialles)
Xalet de les Conques – Marialles
Ulldeter - Mentet
La travessa es pot iniciar a Núria, Ulldeter, Marialles o Mentet i allà on es comenci
caldrà passar per l’allotjament per a recollir el paquet de benvinguda. L’ordre, la
durada i el sentit horari/antihorari són indiferents. Si manquen dies disponibles, es pot
partir l’itinerari en dos i fer la travessa en dues fases, quan es pugui; la travessa es
divideix fent el Tram Ulldeter – Mentet. Hi ha la possibilitat també de contractar
assegurança i guies de muntanya, i fins i tot d'incorporar-se a un grup obert de fins a
dotze persones per a fer la "Torb Altitude" amb guia de muntanya.
MÉS DETALLS SOBRE LA TRAVESSA DEL TOUR DEL CANIGÓ
La volta a la muntanya sagrada dels Països Catalans és una travessa de muntanya de
quatre jornades i 64 km, que ens permet gaudir del darrer gran massís del Pirineu
abans del mar Mediterrani. Amb uns gradients d’altitud des dels 892 fins als 2.784
metres, els corriols s’endinsen a profundes fagedes atlàntiques carregades de molses,
a florits boscos mediterranis amb vistes al mar, o als perfils abruptes del Pirineu més
rocós i escarpat.
Tot l’abast territorial de la travessa va ser declarat el 2012 Grand Site de France, un
reconeixement del qual disposen només onze indrets de l’estat Francès, i que respon
a les grans característiques mediambientals, paisatgístiques, culturals, i de
reconeixement social del massís del Canigó. Un indret altament emblemàtic i valorat
pels seus habitants més propers i pels visitants foranis, que ha estat font d’inspiració
de poetes, llegendes i dites populars; i llar, durant centúries, de bosquerols, ramaders,
masovers, pastors, fargaires, camperols, monjos, bandolers, traginers, carboners,
pelegrins, naturalistes, excursionistes…
Fascinat i intrigat per la seva elevada silueta, l'ésser humà va témer, va respectar, va
admirar i va conquerir respectivament aquest cim glorificat pels relats i les llegendes.
Considerada durant molt temps la muntanya més alta dels Pirineus, el massís del
Canigó es va anar convertint en la muntanya sagrada dels Països Catalans.
La travessa es pot iniciar a Prats de Molló (entrada sud), al refugi de Vetera (est), al
Xalet de Cortalets (nord) o al refugi de Marialles (oest). L’ordre, la durada i el sentit
horari/antihorari són indiferents. Les quatre etapes proposades són:




La Llau (Prats de Molló) - Sant Guillem – Vetera
Vetera – Cortalets
Cortalets – Pica del Canigó – Marialles
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Marialles – Sant Guillem - La Llau

Es pot descobrir a fons aquest gran massís al ritme natural de l'ésser humà: caminant,
i a fer-ho amb totes les facilitats a través del web www.tourdelcanigo.com .

Per a més informació, consulteu els webs i no dubteu a contactar-nos a l'adreça
info@refugisdeltorb.com . Us animem a passar una experiència inoblidable a la
muntanya!
Xavier Grivé
Coordinador Travessa de les travesses Refugis del Torb i el Tour del Canigó
A PAS D’ISARD - Itineraris de natura - Guies de muntanya - Agència de viatges
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