Palau Robert
Comarques: Ripollès || Dificultat: Dificil || Mitjans Locomoció: A peu || Distància: 8.24 km ||
Desnivell Pujada: 440.0 m || Desnivell Baixada: 850.0 m || Senyalització: Parcialment || Durada: 3
h

Travessa dels Tres Refugis 1. Ulldeter - Carançà
Primera etapa de l'anomenada Travessa dels Tres Refugis que, sortint del d'Ulldeter, arriba al petit refugi del
Ras de Carançà. L'itinerari té una primera pujada fins al coll de la Geganta i, seguidament, ja tot de baixada,
recorre la bonica vall de Bacivers, que desemboca a la de Carançà, coneguda per les seves impressionants
gorges i una coma curulla d'estanys. Cal tenir en compte el perfil de la jornada, ja que tot i fer només 440
m de pujada, n'acumula 850 en la baixada.
La Travessa dels Tres Refugis és una proposta d'itinerari circular d'alta muntanya repartida en tres etapes
que enllaça els refugis d'Ulldeter, del Ras de Carançà i de Coma de Vaca. Discorre entre les comarques
del Ripollès i del Conflent, al cor del Pirineu Oriental, en una àrea molt ben conservada, amb una gran
biodiversitat i paisatgísticament molt variada. És un recorregut de dificultat mitjana que presenta un desnivell
acumulat de 1900 m, tant de pujada com de baixada, amb una distància total de 27,66 km, encara que per
als més caminadors les etapes es poden allargar pujant als principals cims de la zona (Bastiments, Gra de
Fajol, pic de Noucreus, Balandrau i Torreneules). Tot i que es pot començar la travessa des de qualsevol
dels tres refugis, el d'accés més directe i ràpid és, amb diferència, el d'Ulldeter.
Per accedir al refugi d'Ulldeter, punt d'inici de l'etapa, cal prendre la carretera C-26, entre Ripoll i Olot, i
al km 206, poc més amunt de Sant Joan de les Abadesses, trencar per la C-38 fins a Camprodon, on cal
agafar la GIV-5264 en direcció a Setcases i l'estació d'esquí Vallter 2000. Passat el telecadira que surt al
final del pla dels Hospitals (2.000 m; on poc abans hi ha l'Hostatge Pastuira), la carretera encadena 8 revolts
de 180 º. En el darrer, a la cota 2.100 m i 1 km abans d'arribar a les instal·lacions de Vallter 2000, just
abans d'un replà sota la carretera que s'ha condicionat per a l'aterratge d'helicòpters (l'heliport), hi ha una
zona on serà fàcil trobar lloc per deixar el cotxe, que també es pot estacionar més avall, a l'aparcament de
l'esmentat telecadira (cota 2.000 m), o una mica més amunt, al segon revolt (cota 2.015 m), perquè el GR
11 de Setcases va pujant pel marge esquerre del riu Ter tocant tots els revolts parells, tot i que caldrà afegirhi uns 15 min més de pujada respecte a l'aproximació des del 8è revolt. Sortint de l'últim dels 8 revolts, cal
prendre un camí senyalitzat com a GR 11 que, cap al SO, remunta la vall del Ter.
0,00 km (2235 m). Se surt del refugi d'Ulldeter cap a l'oest, en direcció al coll de la Marrana, seguint el GR 11.
0,38 km (2302 m), 0 h 10 min. Al cap d'uns 10 minuts, es deixen les marques del GR 11 per trencar cap
al NO per un camí poc fressat. Es travessen un parell de torrents i, sempre en la mateixa direcció (N), es
passa pel costat d'una petita estació meteorològica.
0,81 km (2391 m), 0 h 25 min. Es deixen a l'esquerra (O) les restes de l'antic refugi d'Ulldeter.
1,24 km (2346 m), 0 h 30 min. S'arriba a una zona una mica confusa. Es deixa el camí que per la dreta (NE)
baixa cap a l'aparcament de Vallter 2000 i se segueix camp a través en direcció N sense perdre alçada.
Es creua pel mig dels remuntadors de l'estació d'esquí i s'accedeix a una tartera. Entre blocs de pedra i
tarteres, cal pujar el fort i incòmode pendent, sempre en direcció NE, fins a trobar el camí més fressat que
remunta de l'aparcament de Vallter 2000.

1,85 km (2435 m), 0 h 50 min. Es continua per aquest sender tot fent marrades fins al coll de la Geganta.
Per identificar-lo, cal fixar-se en el característic cim de Bastiments, que corona per l'oest el circ d'Ulldeter.
D'aquest baixa una uniforme carena coneguda com a Esquena d'Ase fins a un petit turonet. A la dreta
d'aquest turó (NE) hi ha el coll de la Geganta, que marca el final de la vall de Bacivers.
2,74 km (2604 m), 1 h 20 min. Coll de la Geganta. Cal desviar-se a ponent, sense perdre gaire alçada, per
evitar els forts pendents de la part alta de la coma de Bacivers.
3,22 km (2576 m), 1 h 27 min. Es deixa a l'esquerra (NO) el camí que va als estanys i al cim de Bacivers
i es comença a davallar (NE/E) cap al fons de la vall tot seguint un torrent. El camí a estones és fressat,
d'altres es perd i de tant en tant es troben fites. Per seguir-lo cal descendir pel llit del torrent fins que, al cap
d'una mitja hora, es deixa el riu uns quants metres per sota a la dreta. Finalment, en el darrer terç de la vall
cal deixar el riu a l'esquerra fins a entrar al bosc.
6,03 km (2126 m), 2 h 20 min. Comença la zona boscosa. Es creua el riu i se segueix per un caminet poc
marcat pel mig del bosc. Poc més endavant, es deixa a la dreta una cabana feta amb troncs i plàstics.
6,83 km (1985 m), 2 h 35 min. El bosc s'obre al pla de Bacivers. Al seu extrem inferior es troba un camí
més fressat senyalitzat com a GR 10 (km 7,33, 1948 m, 2 h 42 min), que cal prendre cap a l'esquerra (O).
Es baixa pel mig del bosc fins a trobar el riu Carançà, que es creua per un pont a pocs metres del refugi
del Ras de Carançà.
8,24 km (1830 m), 3 h. Refugi del Ras de Carançà. Final de l'etapa.

Informació pràctica
Per fer aquest recorregut cal dur calçat d'alta muntanya, motxilla amb roba d'abric gruixuda, protecció per
a la pluja, un mapa topogràfic, brúixola, menjar i aigua suficient. El piolet i els grampons seran necessaris
si hi ha neu.
No s'ha d'emprendre l'excursió sense haver pres aquestes precaucions ni sense la companyia d'un guia
expert. Cal informar els guardes dels refugis sobre l'itinerari que es pensa recórrer.
L'alta muntanya és un ecosistema especialment fràgil: no hi abandonem, doncs, deixalles de cap mena.
Fem servir, per a això, els contenidors de la vall.
Els usuaris d'aparells GPS poden descarregar-se els tracks i els Way Points des de la fitxa de la ruta.
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