Pech de Bugarach 1.230 m (Languedoc-Roussillon)
Data: dies 10-11-12 de juny de 2016
Participants (5): Joan Gassol, Montse León, Joan Marquès, Maria Alias i Toni Coll
Hores totals: 7h. (3h.10m pujada, 2h.50m. baixada i 1h. menjar i descans.
Desnivell acum.: 780 m (588m. a 1.230m.)

Aproximació: Divendres a dos quarts de tres de la tarda Joan Gassol surt de
Castellvell i ens passa a recollir a tots els demés. Anem per la AP-7 (E-15) a
Perpignan, tot seguit prenem la D117 direcció Foix, passem per Espira-del’Agly, Cases de Pène, Estagel, Maury i a Saint-Paul-de-Fenouillet prenem la
D7 cap a les Gorgues de Galamus després de les Gorgues continuem per la
D10 fins a Cubières-sur-Cinoble, on prenem la D14 fins a Bugarach. Tenim feta
reserva a la “Maison de la nature et de la randonnée”, que de fet té de tot: Gîte
d’étape, Mobil-home i Area de Camping. És un lloc molt tranquil i assossegat
amb el cim o Pech de Bugarach com a teló de fons. Ens hi acomodem molt bé.

Itinerari: Dissabte, ens llevem a una hora no massa matinera i les boires encara
embolcallen el cim, la previsió del temps ja apuntava cap un inici del dia bastant
gris i que no començaria a espavilar fins el migdia. Desprès de fer alguna
marrada, que preferim oblidar, fet i fet emprenem el bon camí a les onze del
matí, cosa que ens beneficia donat que el temps va millorant lentament, encara
que no del tot. Sortim del nucli de Bugarach pel Sud (450m.a.), seguim el
Sentier Cathare, passem a frec del petit pantà del rierol de la Blanque
(475m.a.), el sender discorre per un humit i ufanós bosc de vells pins, roures i
castanyers. Anem seguin la riba esquerra del rierol de la Blanque i per l’altra
riba albirem la Cascada “des Mathieux”, que s’esmuny entre els penya-segats i
les canals del Massís de Bugarach.

El sender gira cap el S.E., creuem el rierol (545m.a.) i pugem per l’altra riba,
salvem una porta metàl·lica pel bestiar i travessem la D45. El sender s’enfila
fort fins un prat herbat i curull de floretes (650m.a.). Trobem la bifurcació del
camí del cim, el prenem i deixem el Sentier Cathare. Més amunt ens deturem
mitja hora per fer un mos i recobrar forces. Nova bifurcació de camins
(713m.a.), prenem el directe cap a la Canal de la Fenêtre, és espectacular tot i
els núvols i el vent ratxejat, però la visibilitat és bona. Franquegem la popular
finestra (1.100m.a.) i pugem cap el fil de l’aresta. I a de tres quarts de tres de la
tarda coronem el Pech de Bugarach, el sostre “des Corbières”, un petit gran
cim.

Descendim pel costat oposat, fem cap al Coll de Linas (680m.a.), creuem la
D14,seguim per una pista d’enllaç amb el sender GR que ens condueix a
Bugarach creuant uns indrets de gran bellesa. Arribem al Camping a les sis de
la tarda. El diumenge fem el viatge de retorn a casa visitant les Gorgues de
Galamus i recorrent els vertiginosos senderons que condueixen a la ermita de
Sant Antoni, situada en una amagada gruta a mitja alçada dels penya-segats
del congost del riu Agly.

