CÒRSEGA :
5 – Massís de Bavella
(05/08/2010)
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.
Ens tornem a trobar en una de les etapes estrella del GR-20.
Aquesta etapa en concret és una etapa modificada de la que proposa el
GR-20, ja que l’etapa original transcorre entre els refugis d’Asinao i el
refugi de Paliri.
Proposem una ruta circular que d’una part agafa una variant que volta
el massís de Bavella pel sud-oest i llavors agafarem la ruta alpina que
la travessa, passant més a prop de les agulles granítiques que l’han fet
famós en el món dels escaladors.

0.00 hores

Col de Bavella (1195m).
En el col de Bavella hi trobem dues gîtes d’etapes, botigues i
restaurants. Comencem la caminada des de la gîte que està més
allunyada del coll i caminem seguint la carretera cap al punt més
enlairat del coll.
A tocar la carretera a la dreta (a uns 10 metres) ens queda la Mare de
Déu de les Neus, que precisament el dia 5 d’agost si celebra una
peregrinació de tota l’illa en aquest punt.
El camí deixa la carretera uns 50m més endavant i es comença a
endinsar al bosc. Inicialment estem en el GR i per tan seguim marques
vermelles.
Uns 400m més endavant es produeix la bifurcació del GR. A la dreta
amb marques grogues deixem la variant alpina. Nosaltres seguirem el
camí de l’esquerre (direcció sud-oest) que continua marcat amb
marques vermelles-blanques.
El camí ara perdrà una mica d’alçada (uns 200m) fins a arribar el punt
més baix de la caminada.

0.50 hores

Rau de Donicelli (1033m).
Creuem una primera riera.

1.10 hores

Rau de Caracuttu (1046m).
Creuem una segona riera.

1.30 hores

Rau d’Aja Murata (1041m).
Creuem la tercera riera. A partir d’aquí el camí comença a guanyar
alçada de mica en mica anant en direcció oest primer i llavors
clarament en direcció nord.
Fem parada de 15 minuts, per fer un petit refrigeri.
El camí continua passant en mig del bosc i es va enfilant.

3.10 hores

Cruïlla amb GR variant alpina (1317m).
Aquí agafem les marques grogues i el camí comença pujar fortament,
amb un desnivell pronunciat.
Ens anem acostant a les agulles granítiques (erosionades pel vent) que
són tan representatives d’aquest massís.

4.00 hores

Punta di u Pargulu (1680m).
Arribem a un primer coll important i a partir d’aquí el camí anirà
planejant a trossos i descendint a poc a poc.
Habitualment en aquest zona sol fer molt de vent i avui no és una
excepció. Això fa que la vista sigui molt bona combinant la visió de les
muntanyes punxegudes i el mar.
Es veuen tot tipus de cavitats i grutes provocades per l’erosió del vent.
Trobarem més endavant un pas equipat amb cadenes, superarem un
altre coll aquesta vegada més estret i llavors començarà un descens
ràpid per una canal pedregosa.
Fem parada a mitja canal per dinar. 25 minuts de parada.
El camí ja no té gaires coses a destacar més, acabem de baixar en
direcció al coll, on passarem pel lloc on es bifurca el GR i més
endavant deixarem la Mare de Déu de les Neus a l’esquerre.

6.45 hores

Coll de Bavella (1195m).

