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Ruta dels isards i les marmotes
Planoles

L’essència de les parts altes.

Fàcil i entretingut itinerari pels prats subalpins de la carena que ens portaria al Puig Dòrria (2547
mts) amb meravelloses vistes inicials a la vall de Rigard, el Massís del Montgrony i el Taga, per
passar tot seguit, ja al collet de les Barraques i albirar els relleus pirinencs.
Deixarem el cotxe a la barrera, uns 250 mts passat el refugi del Corral Blanc. Pujarem per la
carretereta fins al mirador del Montgrony i el collet de les barraques. Antiga zona minera a cel obert,
de principis del s.XX.
La primera part del camí és més forestal però, de mica en mica, anirem travessant boniques
clarianes, anomenades plans, com el dels Ventolanesos, on els ocells del bosc hi van a buscar
llavors i insectes, i abunden les flors, les carreretes i d’altres plantes.
Passats els plans, sortim al llindar del bosc i comencen els pelats subalpins. Les vistes es fan
més amples, i ja podem reconèixer els cims del voltant. Del puig Dòrria (2547 mts) al davant
mateix, seguint el camí; la tossa del Pas dels Lladres (2666 mts) i més a la dreta, el Puigmal (2910
mts). La vall de la nostra dreta, baixa fins a Queralbs i fa uns estrets rocosos plens de baumes, molt
bonics.
No arribarem al puig Dòrria. Anirem pujant lleugerament fins a la barraca que es veu davant
nostre, on aprofitarem per seure i observar, gaudir d’allò que la natura ens deixi veure. No serà
difícil detectar els isards, tant per sobre nostre, com per sota. Pels voltants de la barraca hi ha caus de
marmotes. A la primavera flors com les gencianes petites o la regalèssia de muntanya, entre
d’altres, encatifen els prats i fan el recorregut més distret.
Anar fins a la barraca de la Vaquerissa i tornar ens ocuparà 1 h 30’ sense parar. No us confongueu
amb possibles rutes de les marmotes que estimen 45’. En tot cas, els 45’ són només per arribar
a la barraca, i després calen uns altres 45’ de tornada. Això sense parades, per tant, heu de sumar
tota l’estona que estareu aturats gaudint de la natura que, fet i a la fí, és del que es tracta.
 

 

Fitxa Tècnica

Temática:Temática: Activitat:Activitat:  A peu

Dificultat:Dificultat:  Familiar Tipologia:Tipologia: circular antihorari

Longitut:Longitut: 4.20 km Durada:Durada: 90 min

http://naturalocal.net/municipi/itineraris/planoles/110
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Desnivell positiu:Desnivell positiu: 160m Valoració:Valoració:

Gràfica de Desnivell

Conçells

Planer amb lleugera pujada primer i lleugera baixada després.
Per camins entre el bosc i senders als prats. També podem fer camp a través per la zona de prats
subalpins.
De tornada, passada la porta del filat del carener, podem seguir els senyals blancs i verds.
No preneu referències a seguir de cap PR ni GR. Tot i que ens els trobarem, van a altres llocs.
Recordeu que els 45’ que podeu trobar a altre web, en el nostre cas, és només el temps d’anada i sense
aturar-nos.
El nostre traçat tampoc coincideix al 100% amb el qual hi ha dibuixat al plafó del mirador del massís del
Montgrony.
Un cop a la barraca, tornem sense perdre alçada.
Si el feu en sentit contrari, en qualsevol moment, sense arribar a la barraca, podeu baixar camp a través
i tornar pel camí de sota. Si el feu en el sentit que us proposem i voleu escurçar, us tocarà pujar de cop.

No hi ha fonts.
A Planoles tantes com vulgueu. A l'inici de la carretera que puja també. Abans d’arribar al refugi del
Corral blanc hi ha la font Freda al costat de la carretera.
Al refugi serveixen begudes.

Esteu quasi a 2000 mts d’alçada. El temps pot canviar ràpidament.
Protecció pel fred, el vent i el sol.
A la tarda la temperatura baixa molt ràpid.
Evitar fer-ho amb previsió de temps inestable. Tot i que al ser molt curtet, sempre podem tornar
ràpidament.

Evitar fortes insolacions. Cal dur protecció.(gorra, crema, ulleres). El sol a l’alta muntanya, és molt fort.
Previsió de pluges o vents forts. Portar roba adient.

Fàcil.
Els prats rellisquen si estan mullats.
Els corriols dels prats, fets per les vaques, poden resultar incòmodes de caminar .
Roba adient per dies de fred, pluja o vent.
Els prismàtics són imprescindibles per detectar i gaudir de la fauna.
Màquina de fotos pels paisatges i les flors.
Guies de natura per identificar plantes i ocells.
Un plànol ens ajudarà identificar els relleus que hi ha al nostre voltant.
A dalt, al Refugi del Corral Blanc hi ha taules. Serveixen menjar i begudes. Podeu pernoctar.
Al mirador i collet de les Barraques, hi ha plafons informatius. També bancs i taules per fer un pic-nic.

TRAÇAT

 

AIGUA

 

PRECAUCIONS

 

METEO

 

TERRENY

 

MATERIAL

 

ALTRES

EQUIPAMENTS



1/4/16 1:04Natura Local - Ruta dels isards i les marmotes

Pàgina 4 de 4http://naturalocal.net/itinerari/imprimir/ruta-dels-isards-i-les-marmotes/255

La zona del collet de les Barraques, al vessant sud de la serra d’Estremera, era un antic sector miner a
cel obert. Hi ha tres mines. Veureu el relleu ondulat del terreny.

 


