CÒRSEGA :
4 - Castellu di Vergio - Soccia
(04/08/2010)
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 aquesta etapa en concret seguim el GR-20 fins al refugi Manganu,
després farem una variant fins al poble de Soccia on hi tenim accés
amb vehicle motoritzat.

0.00 hores

Castell di Vergio (1419m).
Comencem caminant en direcció sud i com a cosa curiosa començarem
perdent una mica d’alçada. De moment seguirem marques de GR
(blanques i vermelles).
El camí passa en mig de bosc frondós. No és un bosc brut com el
mediterrani, és un bosc vell de pins laniris i fajos enormes.

1.05 hores

Bocca San Pedru (1459m).
Després de fer una petita pujada hem arribat a aquest coll on hi ha un
petit oratori i un bon mirador. Parada de 10 minuts.
Continuem guanyant alçada de mica en mica i anem resseguint el que
s’anomena la Serra de San Tomaghiu.

2.20 hores

coll (1807m).

2.35 hores

Bocca a Reta (1880m).
Sostre de la caminada que farem avui.
Comencem a baixar per camins d’herba, cap a una zona també molt
concorreguda, com són els voltants del lac de Ninu.

3.30 hores

Lac de Ninu (1755m).
Estany i font. Molta gent passant el dia en aquest estany. Hi ha
mainada que hi arriben a cavall de burros. Ens trobem a zona de
pastura de cavalls.

Continuem planejant i baixant, passem pel costat de fajos centenaris i
deixem enrere moltes zones de pastura.
4.40 hores

Bergerie de Vaccaghia (1602m).
Típica barraca de pastors, que a més de refrescos i servir dinars, t’hi
pots quedar a dormir amb tendes que ja estan plantades o comprar
productes típics corsos.
Des d’aquí ja es veu el refugi de Manganu que serà la darrera parada
nostra en el GR-20.
Creuem dues vegades el trencall que ens portarà a Soccia. Deixem el
primer a la dreta del camí continuem. Deixem també el segon
momentàniament ja que una vegada arribats al refugi recularem per
tornar-lo a agafar.

5.15 hores

Refugi Manganu (1612m).
Parada de gairebé 40 minuts per veure una cervesa i dinar una mica.
Una vegada dinats reculem uns 300m fins a trobar la darrera cruïlla cap
que ens portarà amb marques grogues cap al poble de Soccia.
El camí comença a baixar de mica en mica, inicialment sense trobar
gaires arbres i bastant pedregós.

6.35 hores

font (1449m).
Trobem una petita font a prop del camí i continuem baixant.

6.50 hores

pont (1362m).
Creuem el pont i ara el camí seguirà pel costat esquerre de la riera.
Cada vegada trobem més arbres.

7.25 hores

Lac de Creno (1325m).
Estany també molt concorregut, ja que s’hi pot arribar a cavall de
burros que es poden llogar a Soccia. Trobem també porcs deixats anar
que pasturen pels voltants de l’estany.
Poc després del llac trobem una font.
Continuem baixant, en una zona que la calor apreta, ja que circula poc
l’aire.

8.25 hores

Aparcament Soccia (1026m).

És una aparcament que no està en el mateix poble de Soccia, sinó que
s’hi arriba amb carretera asfaltada. Hi ha un bar i lloguer de burros.

