
CÒRSEGA :  
1 - Refugi Fôret de Bonifattu - Refugi Asco Stagnu 

 (01/08/2010) 
 
Introducció  Plantegem una ruta de 5 dies a l’illa de Còrsega, agafant algunes etapes 

interessants del GR-20 i fent algunes variants quan ens convindrà. 
 S’han volgut seleccionar les etapes imprescindibles del GR-20, així 

com etapes que ens mostrin totes les possibilitats de paisatge que ens 
dóna l’illa. 

0.00 hores  Aparcament Fôret de Bonifattu (541m). 
S’ha de pagar per estacionar en aquesta zona. Hi ha un refugi-bar. 
Sortim d’una font que hi ha a l’entrada de la zona controlada 
d’aparcament i seguirem pel mig de l’aparcament cap a una pista que 
va al pic de Roncu a la qual no es pot accedir amb vehicle. 
Seguim una variant que uneix Bonifattu amb el GR-20. 

0.15 hores Final de pista (624m). 
Després de fer 1,7 Kms de pista, la deixem per un corriol que surt a la 
dreta i que comença a pujar més decididament. 
Seguim marques grogues. El camí va seguint a la dreta sempre de la 
riera (el Rau de Lamitu), algunes vegades s’hi acosta més que d’altres. 

1.10 hores Pont penjant (914m). 
Travessem un primer pont de fusta. A sota ens queden unes gorgues 
interessants pels banyistes. El camí continua pujant en mig de bosc. A 
partir d’ara el riu ens quedarà a l’esquerre. 
Passem per una barraca, i al cap de poc ja trobarem el GR-20 que ve de 
Calenzana. 

2.15 hores  Trencall GR-20 (1262m). 
En lloc de seguir el GR endavant retrocedim uns metres fins al refugi 
Carrozzu (1269m) i allà hi fem el primer refrigeri de l’etapa, de 20 
minuts. 
Després del refrigeri continuem pel GR ara en direcció sud-oest que 
ens portarà a baixar uns metres en direcció al riu. 

2,45 hores Passarel·la Spasimata (1227m). 



Pont penjant de ferro, força més llarg que l’anterior i que ens tornarà a 
creuar a l’altre costat del riu. 
A partir d’aquí el camí ja no passa tan al mig dels arbres i el que fins 
ara havia estat terra es converteix amb pedra. Continuem guanyant 
alçada ràpidament. Trobem algun pas aeri i algun pas amb cadenes que 
ens fa anar amb cura. 

4.45 hores Lac de Muvrela (1864m). 
El camí passa un xic per sobre del llac, que és força petit i no gaire 
interessant. Parada de 35 minuts per dinar amb vistes a l’estany. 
Continuem pujant cap al coll. 

5.45 hores Bocca Muvrela (1987m), 
Una vegada al coll, baixem una mica i planegem per acostar-nos al 
següent coll de la caminada. 

6.15 hores Bocca Stagnu (1997m). 
Bon mirador des d’on veiem ja el refugi on finalitza l’etapa d’avui, el 
Monte Cintu i gairebé s’intueix el primer coll per on passarem demà. 
La baixada a partir d’aquí és molt abrupte i caldrà vigilar on posem el 
peu. Primer el terreny és força pedregós, però en anar acostant-nos al 
refugi tornem a trobar el bosc de pi laniris que ens ha estat 
acompanyant en gran part del dia d’avui. 

7.30 hores Refugi Asco Stagnu (1444m). 
Refugi, restaurant i zona d’acampada. Antiga estació d’esquí d’Asco 
Stagnu. 

 
 

 


