Kit de premsa

2 de maig de 2018

Accés al xalet dels Cortalets : nou enguany
A partir de la primavera, les modalitats d’accés al refugi dels Cortalets per
pujar al cim del Canigó estan canviades : ve-t-aquí els canvis més notables
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1)

Plantejem el marc general

La part de dalt del massís del Canigó (més enllà de 1200 m) compta amb dos espais protegits, 3 llocs
amb segell Natura 2000, dos boscos públics, 3 reserves naturals i 2 monuments històrics. Així dons, es
un espai amb gran valor afegit, tant del punt de vista del paisatge com de l’entorn natural o també
cultural.
Tanmateix i desde mil.lenaris, el massís ha vist passar els miners, els pastors i els forestals i des de
l’anomenada « Belle Epoque », els senderistes i esportius que pratiquen senderisme o curses de
muntanya.
Ja fa 30 ans que els batlles del massís s’empenyen en preservar i a la vegada valoritzar, el territori. El
Syndicat Mixte Canigó Grand Site que aplega avui en día 64 municipis, el departament dels Pirineus
Orientals, i l’ONF (organisme estatal encarregat dels boscos públics) va iniciar
un plà de
desenvolupament sostenible que va desembocar a l’any 2012 en el prestigiós guardó, el segell « Grand
Site de France ». Ara, el segell està en curs de renovació.
Així, el Departament i la Federació Francesa de senderisme han tornat a editar la guia « Tours et Ronde
du Canigó » que ressenya una xarxa de més de 400 quilòmetres de camins senyalats i també el plà de
circulació dels vehicles de motor iniciat ja fa 10 anys.
El plà de circulació dels vehicles de motor cobreix tots els accessos a l’espai protegit del massís del
Canigó, des de Prats de Mollo fins a Valmanya, passant per Mantet, Vernet-els-banys o també Estoher.
Es tracta d’aplicar les mateixes normes a totes les pistes que hi han per el massís i que deixen arribar
fins els refugis d’altitud : Sant Guillem (Le Tech) Les Conques (Prats-de-Mollo), Marialles (Casteil)
Cortalets (Taurinya) i Batera (Corsavy).

Recordem :
• Des de l’any 2008, l’accès al refugi del Cortalets (Taurinya) està limitat a una distancia de 800
metres més avall.
• Des de l’any 2010, la pista de Marialles (Casteil) està tancada al públic a partir del punt
anomenat « El Rander » durant l’alta temporada turística.
• Des de l’any 2013, la pista de les Roques Blanques (Prats-de-Mollo-la-Preste) està tancada al
públic a dalt del Coll des Basses.
• Des de l’any 2014, el cami forestal de Balaig (Fillols) està prohibit als vehicles individuals a
partir del Coll de Milleres.
• Des de l’any 2016, els mesos de Juliol i Agost (alta temporada turística), la pista d’accés al
refugi de Sant Guillem està tancada a la circulació dels vehicles privats a partir del coll de la
Rua.
Algunes dades turístiques :
Per seguir l’activitat turística de l’espai classificat, el consorci Canigó Grand Site ha fet posar ecocomptadors als accessos principals (camins i rondes). Enguany, hi han 5 comptadors de fluixos de
senderistes i els primers resultats fan apareíxer les xifres següents :
• Accés al pic del Canigó : entre 25 i 30 000 persones cada any
• Accés al refugi de Cortalets : pista del LLec : 4 396 persones per l’any 2017 (baixada d’un 10 %
en relació amb l’any 2015)
• Camí de Balaig : 2 636 excursionistes comptats a l’any 2017 (o sigui un aument de 25 % en
relació amb l’any 2016)
• 504 BTTistes comptats a l’any 2017 (+100 % doble d’activitat que a l’any 2016)
• Nits al refugi dels Cortalets : entre 4500 i 5500 segons els anys.

2)

El que canvia enguany (2018)

A partir del mès de juny de 2018, i quan obri la pista del LLec que va cap al refugi, els vehicles amb
motor hauran d’aturar-se al lloc anomenat Esquena d’Ase (1386 metres d’altitud).
Aquesta evolució es imprescindible per resoldre algunes problemàtiques :
D’una banda, el pèssim estat de la pista que necessita obres a partir del lloc anomenat Esquena d’Ase
amb un cost que l’organisme gestor, l’O.N.F., no pot assumir.
D’una altra banda, la necessaria harmonització de l’altitud màxima a la qual s’accepten vehicles amb
motors, a un nivell de 1500 metres (es tracta de seguir amb el procés d’allunyament dels vehicles
motoritzats que es va engegar a l’any 2008 enmig del massís del Canigó) . Aquest dispositiu pretén
millorar de manera notable, el conjunt del paisatge d’aquest lloc classificat.
A més, l’espai anomenat Esquena d’Ase ofereix una ampla possibilitat d’aparcament (creat a l’any
1970 quan es va ordenar aquest lloc) amb poc impacte per el paisatge i l’entorn. Ofereix un accés al
refugi en menys de 3 hores i al cim del Canigó en un día o dos, el que posiciona el massís com un dels
més alts de la serralada dels Pirineus.

3)

Com accedir al refugi dels Cortalets i al cim del Canigó ?

Als Pirineus Orientals, gairebé tots els camins van fins els Cortalets. Hi han diferents camins que duen al
refugi des de les vessants o valls del massís. El cim del Canigó només es assequible a peu des dels
Cortalets (prop de 2 hores) o des del refugi de Marialles (prop de 4 hores). Anar en compte per el pas
de la « xemeneia ». Des de la vessant sud del massís, l’accès al cim es possible en 2 o 3 díes. Hi han 3
combinacions diferents per arribar fins el refugi dels Cortalets i al cim :
o Accés exclusivament a peu des del lloc d’aparcament
o Accés a peu combinat amb un mitjà de movilitat sostenible
o Accés a peu combinat amb un mitjà de transport col.lectiu amb reserva prévia

Rutes totes a peu
El quadre següent mostra els accessos al refugi del Cortalets i al cim del Canigó per els senderistes que
prefereixen l’accés a peu, des de l’aparcament on han deixat el vehicle.
Resum dels diferents accessos al refugi dels Cortalets i al cim del Canigó
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Anoteu que es possible començar la ruta des de Perpinyà, sense vehicle personal usant els transports
públics :

•
•

Xarxa d’autobusos a 1 € (parada Baillestavy, Taurinya, Fillols o Vernet dels Banys
Linea TER Prades –Perpinyà Parada a Vinça o Prades i després autobus d’1 € fins
Vernet els banys, Baillestavy, Taurinya o Fillols

Ampli ventall de rutes e itineraris per fer des de cada un dels llocs mencionats per gaudir del
massís al llarg de tota la temporada.

Aquest mapa es de la guia « Rando Pratique sector Cortalets edició 2018 » guia que reparteixen les
oficines de turisme de la zona i que us podeu baixar a la web www.canigo-grandsite.fr. Trobareu 14
rutes o camins senyalitzats al llarg de les pistes del LLec i de Balaig a partir d’un dels 4 punts d’entrada,
sigui d’un poble sigui d’un espai classificat.
El camí del traginer que va des d’el lloc « Esquena d’Ase » fins al refugi dels Cortalets està
detalladament descrit. El sender arriba fins a l’anomenat Prat Cabrera , oferint una vista sobre la costa,
la plana del Rosselló, la serralada dels Pirineus i a la fí, els refugi de Cortalets. Podeu baixar-vos la fitxa
técnica a la web www.canigo-grandsite.fr (d’aquí unes setmanes). Les durades de les rutes son-més o
menys- les següents :
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La taula d’orientació de Prat Cabrera assequible en menys d’una hora des de l’Esquena d’Ase ofereix un
punt de vista original i poc conegut sobre el massís i la costa del Rosselló ; pot ser un objectiu
d’excursió per un dia o mig día.

Rutes a peu combinades amb un altre mitjà de movilitat sostenible
Gracies als professionals del sector de les activitats de plena natura, podeu limitar els vostres esforços o
viure noves experiencies, com ara pujar amb un burro o amb bicicleta elèctrica. No dubteu en informarvos i trucar-los
o
o
o
o
o

Passeig a cavall o animal de bast (per portar l’equipatge) :
Consorci per el turisme ecuestre (CDTE) : +33 (0)6 88 27 79 53
Altipyr (lloguer de burros per els circuits o els grups) : +33 (0)683 47 52 04
Caravanigou (lloguer de burros ) +33 (0)6 02 29 34 54
Montagne Vibration (rando acompanyada amb animals) : +33 (0)6 18 58 19 24
Le Bourriquito : +33 (0) 6 10 40 23 02

o
o
o

LLoguer de BTT i de BTT elèctric :
Vtelec’66 - Vernet-les-bains : +33 (0)7 82 01 70 07
Naturoland66 –Rigarda : +33 (0)6 19 63 67 20
Centre Sud Canigó –Arles-sur-Tech : +33 (0)4 68 39 37 82

Rutes a peu combinades amb mitjà de transport públic amb reserva previa
Hi ha un servei de transport públic pour arribar fins l’anomenat « Ras des Cortalets » lloc ubicat a 10
minuts a peu del refugi dels cortalets. Aquest servei, el cobreixen 6 empreses de transport privat
aprobades per l’ONF (uns vint vehicles).
Frédéric Villacèque : +33 (0)4 68 05 51 14 o + 33 (0)6 03 49 10 31
JPB Transports : +33 (0)4 68 05 99 89 o +33 (0)6 50 33 95 79
La Caravelle du Conflent : +33 (0) 6 11 22 48 79
La Castellane : +33 (0)4 68 05 27 08 o +33 (0)6 14 35 70 64
Montagne et Transports : +33 (0)4 68 30 02 89
Vincent Lecoq : +33 (0)6 82 04 17 81
Aquestes empreses ofereixen dos serveis de transport (amb reserva previa) per accedir a prop del
refugi dels Cortalets.
o
o

o
o

o
-

Accés des dels pobles a prop (Prades, Vilafrance de Conflent, Vernet els banys…). Servei vigent
de juny a octubre només amb reserva prèvia. Durada del trajecte : 1h30 i preu al voltant de 2530 € per persona.
Accés des de l’Esquena d’Ase : aquest servei funcciona exclusivament amb reserva prèvia els
caps de setmana de Juny i Septembre i cada día del juliol i agost. Compteu amb una durada de
45 minuts i un preu de 15 € l’anada.
El servei s’organitza de la manera següent :
Les empreses que ofereixen aquest servei son : JPB Transport, Transports Colas i Caravelle du
Conflent. Si es necessari, les altres empreses s’afegiràn per oferir també el servei.
Hi haurà un servei diari entre el lloc « Esquena d’Ase » i el parking del refugi del Cortalets
(modificable en cas de moltes reserves). S’ha creat un correu electrònic que envia, com a
resposta automàtica, la previsió del servei de la temporada 2018, entre meïtat de juny i final
de setembre. Així, l’usuari pot contactar directament l’empresa de transport que s’encarrega del
servei (a les condicions de venta de l’empresa). Les reserves han d’arribar abans de les 17 h per
el día següent i ha d’haver com a mínim 5 persones.
Taquilla específica amb les tarifes acordades per les empreses de transport, es a dir :
Adults : 15 € l’anada sola, 20 € l’anada i tornada
Mainada entre 6 i 11 anys : 10 € l’anada sola, 15 € l’anada i tornada.
Gratuït per els menors de 5 anys.

Els horaris son els següents :
o Sortida d’Esquena d’Aze : 9 h 00, 10h30, i 12h00

o

Sortida de Cortalets (Barrera) : 14h30, 16h00, 17h30

En cualsevol cas, queda 10 o 15 minuts de camí per arribar a peu fins el refugi de Cortalets.

4)

Obres previstes i dates d’obertura

La pista del LLec obrirà a partir del 15 de juny de 2018 (si ja no queda neu)
Les obres de millora de la via entre el Mas Maler i l’Esquena d’Ase aviat començaran. D’aquestes obres,
depèn l’obertura de la pista del LLec, prevista a partir del 15 de juny 2018. Es preveuen tres tipos
d’intervenció per millorar la superficie de la pista. Val a dir qu’encara que es millori la pista, no es
garanteix una circulació fàcil. La pista serà un terreny, com es natural, accidentat.
Aquestes obres, estàn portades a terme per el Syndicat Mixte Canigó Grand Site (amb l’ajuda de l’ONF
que dirigeix les obres i dona el suport tècnic) entre el 10 de maig i el 15 de juny, com a més tard per un
cost de 60000 € amb IVA. Com que l’espai està classificat i protegit, calen tràmits administratius per
ordenar l’espai d’aparcament de l’Esquena d’Ase, això està essent gestionat per els serveis de l’estat i
les obres començaran a la tardor. Hi haurà però, un espai d’aparcament provisional disponible abans
que comencin les obres a la tardor.
El camí de traginer que relaciona l’Esquena d’Ase amb el Prat Cabrera i després al refugi de Cortalets,
estarà rehabilitat i senyalitzat abans que obri la pista.
Dates d’obertura dels refugis :
• El refugi dels cortalets (105 lliteres) obrirà a partir del dissabte 27 de maig 2018 (si no
hi ha neu) Informació : www.cortalets.com tel. +33 (0)4 68 96 36 19
• El refugi de Marialles (53 lliteres) obrirà cada dia del divendres 1 de juny fins el
dissabte 29 de septembre així com els caps de setmana i els festius dels mesos de mai i
d’octubre. Informació : www.refugedemarialles.fr tel. +33 (0)4 68 05 57 99

•
•
•

El refugi de Batera (38 lliteres) està obert de l’1 de maig fins a l’11 d’octubre.
Informació : www.refugedebatere.fr tel. +33 (0)4 68 39 12 01
El refugi de Sant Guillem (40 lliteres) està obert amb reserva previa a partir del 8 de
maig. Informació : www.refugesantguillem.com tel. +33 (0)7 77 94 79 45
El refugi de les Conques (19 lliteres) està obert amb reserva previa a partir dels ponts
del mes de maig. Informació : www.refugi-lesconques.com Tel. +33 (0)6 96 29 86 31

Punt d’informació per la temporada de « Grand Site de France »
Enguany els temporers d’estiu estaràn aquí entre el 20 de maig i el 15 de setptembre per informar i
acollir el públic i també mantenir l’espai natural. El punt d’informació temporal del Coll del Forn estarà
obert els caps de setmana de juny i septembre i cada dia als mesos de juliol i agost. A més, els dies de
molta afluència, hi haurà algú a l’ Esquena d’Ase.

5)

Activitat per la revetlla de Sant Joan al Canigó

No hi ha canvi per les condicions en les quals tindràn lloc la Trobada (16-17 de juny) i la regeneració de
la flama del Canigó (22 de juny).
Permis de pas per els vehicles encarregats de proveir els « comités dels focs » :
Les peticions s’hauran de fer a la web https://goo.gl/forms/NrfgCtTSnVEg5DAv1
Recordeu que la petició no val autoritsacio (foro limitat a 85 vehicles)
Restriccions de pas :
o Trobada (16/17 de juny) : del divendres 15 de juny a les 14 h fins el diumenge 17 de juny a les
6 h00, accés prohibit als cotxes que no portin el permis de pas lliurat per la « sous-préfecture »
de Prades
o Regeneració de la flama el 22 de juny : accés prohibit als vehicles que no portin el permis de
pas lliurat per la « sous-préfecture » de Prades des del 22 de juny a les 14h fins el 23 de juny a
les 6 h
Tot vehicle que circuli aquest día per el massís sense permis de pas pot estar multat.

6)

Avis als voluntaris

Per acabar d’ordenar els camins d’accés al Pic del Canigó, hi haurà dos zones de rehabilitació (amb
l’ajuda de voluntaris) d’aquí el final del mes de juny :
dissabte 2 de juny : millora del tram Esquena d’Ase –Prat Cabrera. Cita a les 8 h al coll de Forn
(Villerach)
dilluns 4 de juny : millora del cami forestal de Balaig : cita a les 8 h al coll de Milleres (Fillols).
Per una altra banda, qualsevol persona que volgui oferir un servei per millorar l’accés al massís de
Canigó (com ara estació de bicicletes, activitats didactiques per coneíxer el medi ambient, movilitat
sostenible…) pot adreçar-se al consorci « Syndicat mixte Canigó Grand Site.

Contactes Premsa :
Syndicat mixte Canigó Grand Site : christine.gille@Canigó-grandiste.fr tel. +33 (0)4 68 96 45 86
ONF : pierre.demangeat@onf.fr tel. +33 (0)4 68 35 77 11
Sous-préfecture de Prades : +33 (0)4 68 51 67 80

