CÒRSEGA :
3 - Refugi Tighjettu – Castellu di Vergio
(03/08/2010)
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

Refugi Tighjettu (1709m).
Deixem el refugi en direcció sud, perdent alçada i seguint marques de
GR (com farem tot el dia).

0.45 hores

Bergerie de Ballone (1457m).
Petit refugi, amb una tenda comuna habilitada per la gent que hi vol fer
nit.
El camí segueix pel mig del bosc i encara perdrà una mica d’alçada
abans de tornar a pujar.
De mica en mica el camí va prenent direcció oest i comença pujar.
Seguim passant en mig de bosc de pi laniris, però a l’anar pujant el
camí es torna més d’alta muntanya.

3.20 hores

Bocca Foggiale (1970m).
Bona vista des d’aquest coll, ja que tenim bones vistes de la vall del riu
Golo i en un primer pla el refugi que properament passarem i un parell
de piràmides a davant nostre que són la Paglia Orba i el Capu Tafunatu
(aquest darrer sembla que té una cova natural que permet veure a l’altre
costat de la muntanya).
Pugem un xic més per llavors arribar planejant al refugi.

3.40 hores

Refugi Ciuttulu di Mori (1997m).
Parada de 35 minuts. Refugi a priori millor que el de Tighjettu.
Latrines i menjador més cuidat. Aquí també el menú sempre és el
mateix, pasta a la Mori...
Continuem descendint a poc a poc el camí que ens portarà cap a la vall
del Golo que ens queda en direcció sud.

Passarem primer per un petit cim que fa que sigui un bon mirador,
sobretot de la zona de la costa. Llavors comença una baixada una mica
més pronunciada que ens portarà a passar pel costat del riu Golo.
La vall és maca i també ho són tots els racons i gorgues que té el riu
que conviden al caminant a banyar-se.
Nosaltres no podem resistir la temptació i també acabem banyant-nos i
dinant en la darrera gorga abans que el camí passi al costat esquerre del
riu. Parada de 45 minuts.
A partir d’aquí comencem a trobar els primers pins i també comencem
a trobar més gent que vol fer una remullada.
6.50 hores

Pont (1423m).
Tornem a travessar el riu (cap al costat dret) en la zona més
concorreguda dels que hem passat, continuem passant de llarg moltes
gorgues i saltants d’aigua (en aquesta zona hi ha les cascades de
Radule).
Ens endinsem en una zona més boscosa.

7.12 hores

Bergerie de Radule (1413m).
Petita barraca de pastors, amb un tancat per les cabres i que també
venen els típics productes corsos (per exemple el formatge brocciu).
El camí planeja ara una mica entre els boscos per encarar el darrer tram
de la caminada.
Poc abans de finalitzar la caminada d’avui ens creuarem amb una altra
de les rutes que estan marcades a l’Illa de Còrsega, la Mare a Mare
Nord.

8.15 hores

Castell di Vergio (1419m).
Estació d’esquí, hotel i gîte d’etape. També trobem 4 o 5 porcs lliberts
de dimensions considerables que ens donen la benvinguda.

