Etapa 7

25/feb/2012

Beget-Setcases
Participants: 42
Punt de partida: Beget (510m.) a les 8.30
Arribada a Setcases (1.280m.) a les 17.00
Temps efectiu de marxa: 6h 30’.
Altura max. Coll de Liens( 1877m)
Desnivell acumulat en pujada: 1561m.
Desnivell acumulat en baixada:896m.
Metereología: Dia primaveral. Una lleugera brisa en les parts altes del recorregut feia més
suportable la pujada. En las parts baixes hem patit calor.
Dades pràctiques: El recorregut està molt be senyalitzat, però es nota que fa temps que es
van pintar les marques, i a vegades costa veure-les de lluny. Al principi ni ha alguna
baixadeta que permet prendre alè, però ja des de abans de Molló la pendent es continua i
tot i que no es gaire forta, es fa feixuga. De totes maneres, val molt la pena per el ampli
paisatge que tenim durant tota la pujada. S’ha de prendre sense presses i fruir-ne.
Crònica de l'etapa: El trajecte de Parets a Beget no es curt, ja que el tros de carretera
comarcal es estret i amb molts revolts, per lo que amb la experiència de la etapa del
Bassegoda en la que va haver-hi gent que va arribar al refugi de nit, sortim de Beget sense
prendre ni tan sols el tradicional café.
La etapa es desenvolupa íntegrament per camins, al principi pel que era el antic camí de
Beget a Molló, en algunes parts encara empedrat, i mes tard per corriols que segueixen la
carena que va del Puig de Sant Joan al Puig Sistra (que es rodeja per la esquerra).
A la sortida de Beget, durant una bona estona, el camí segueix la vall de la riera de Beget,
per boscos de roures i castanyers, i rodeja el Castell de Rocabruna. Poc després s’acaba el
bosc, i tota la pujada es fa per prats oberts amb unes vistes que et fan oblidar la pendent;
El massís del Canigó nevat, las esquerdes de Rojà que semblen un plàcid passeig fins al
Costabona !Totalment marró en el mes de Febrer!... Tots els cims del circ de Vallter, i per fi
la altiva pala del Bastiments amb els Gra de Fajol Gran i Petit davant i ostentosament
negres.
Casi dalt del tot, deixem els prats per endinsar-nos al jove bosquet de repoblació que
cobreix el Puig Sistra. No mes deixar enrere aquets arbrets arribem al Coll de Liens, on
comença la baixada fins a Setcases.
Després de tant pujar, la baixada tampoc permet relaxar-se, ja que la pendent es
considerable, i degut a les baixes temperatures de las setmanes anteriors de tant en tant
alguna placa de gel, i fins i tot rierols solidificats format boniques cascades ens obliguen a fer
alguna volta.
Incidències: Únicament dos persones que van agafar la sendera cap a Espinavell, i van
haver de tornar enrere, amb lo que van fer una estona més de camí.

Propera etapa 24 de Març: Setcases- Vallter
Recordar que: Es una etapa curta, en la hem pensat sortir d’hora com sempre per tenir
temps de fer un dinar de germanor en Setcases.

