CÒRSEGA :
2 - Refugi Asco Stagnu – Refugi Tighjettu
(02/08/2010)
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.
En concret aquesta etapa és potser una de les més espectaculars en
quan a paisatge i en quan els passos que té, ja que travessarem el Circ
de la Solitude.

0.00 hores

Refugi Asco Stagnu (1444m).
Comencem des de l’aparcament de l’antiga estació d’esquí, en direcció
sud-oest. Avui tot el camí serà seguint el GR-20, per tant no deixarem
les marques blanques i vermelles.
El camí va pujant de manera constant i inicialment s’endinsa en un
petit bosc de pins laniris.
Deixem el bosc i ens anem endinsant en una vall, sempre seguint
direcció sud-oest. De mica en mica, a mesura que guanyem alçada el
camí es fa una mica més abrupte.
Durant la pujada a la nostra dreta deixem uns pics, en forma d’agulla,
de dimensions considerables: Capu di a Muvraghia, Punta Missoghiu,
Punta Stranciacone i Punta Culaghia.
En el darrer replà abans d’arribar el coll fem una parada de 20 minuts
per agrupar el ramat, en una zona on es podem refrescar en un petit
rierol que trobem.

2.30 hores

Bocca Tumaginesca (2185m).
La vista d’aquí és espectacular així com també el camí que seguirem. A
davant tenim l’impressionant Circ de la Solitude, un circ rocós amb
agulles espectaculars i desnivells que algunes vegades haurem de
superar amb l’ajuda de cadenes i altres equipaments.
Parada de 10 minuts per gaudir del paisatge.
Per accedir al següent coll haurem de baixar uns 200m de desnivell
molt abrupte per llavors tornar-los a pujar. El coll que hem d’anar, que

normalment s’hi veuen persones ja que és un pas concorregut, està just
a davant nostre en direcció sud.
Per baixar al punt més baix per anar a l’altre coll haurem de passar un
mínim de tres trams habilitats amb cadenes, que realment ens donaran
més seguretat en la caminada. En els trams que no hi ha cadenes hem
d’estar igualment atents, ja que les relliscades són freqüents.
Fem un refrigeri de 20 minuts abans de fer la pujada a l’altre coll.
Aquí trobarem primer una escala de ferro i llavors dos trams equipats
amb cadenes.
4.30 hores

Bocca Minuta (2219m).
Punt més alt de la caminada d’avui. Parada de 30 minuts per dinar.
Per un costat (cap al nord) continuem veient el Circ de la Solitude i en
cap a l’altre el sud veiem com el GR es va endinsant en una vall,
flanquejada a la dreta per la Serra di Mori.
Ben aviat veurem el teulat del refugi on passarem la resta del dia i la
nit, tot i això el camí que ens queda encara és llarg i caldrà tenir cura en
aquest descens on més d’una vegada haurem d’apuntar el cul a terra,
per baixar més segurs.

6.30 hores

Refugi Tighjettu (1709m).
En aquest refugi on tindrem latrines i dutxa, ens trobarem amb l’humor
sarcàstic del guarda que no sempre coincidirà amb el nostre.
L’aigua de l’aixeta durant el dia normalment és calenta perquè s’agafa
d’uns 400m lluny i el sol escalfa el tub.
No hi ha mantes, ni xancletes i el menú és sempre el mateix: embotit
cors (que no està malament) i espagueti a l’estil del refugi.

