FITXA PRÀCTICA 2018
REFUGI DE MERIALLES
pels guardes Magali i Laurent
CONTACTES
SITI INTERNET : http://www.refugedemariailles.fr/
Telèfon: 0033 (0)4 68 05 57 99 Mail: refuge.mariailles@gmail.com
Adreça administrativa : REFUGE DE MARIAILLES - 66 820 Casteil
OBERTURA del 5 maig fins al 27 d’octubre del 2018
Obert tots els dies, del divendres 1 de juny fins al dissabte 29 de setembre del 2018
inclòs.
Pels mesos de maig i d’octubre obertura els divendres al vespre, els dissabtes i dies
festius.
(possibilitat pels altres dies de la setmana amb l’acord dels guardes)
Reservar obligatòriament a través de la central de reserves del siti web del Refugi de
Merialles
ACCÉS
Per carretera :
Des de Perpinyà : N116 direcció Prada/Vilafranca de Conflent, seguir per D116 fins
a Castell de
Vernet i després fins al coll de Jou.
Per l’A9: Sortida 49, prendre la D900 direcció Andorra i després idem que Perpinyà
Des de Bourg Madame (La Guingueta d’Ix): N116 direcció Perpinyà/Vilafranca de
Conflent i
després idem que Perpinyà.
Després del coll de Jou s’arriba al refugi per una pista forestal de juny a setembre.
Però la circulació
s’atura a l’aparcament intermedi del Randé durant el juliol i l’agost. Aquesta pista
forestal, per
manca de manteniment, es troba en força mal estat i es recomana ser prudent
sobretot amb els
cotxes de xàssis baix. Cal informar-vos abans si l’assegurança del vostre cotxe pren
a càrrec
l’assistència sobre aquesta pista. La circulació s’efectua sota la responsabilitat del
conductor o del
propietari del vehicle. Informació a « Canigou Grand Site » : 0033 (0) 4 68 96 45
86
Per tren o/i autobús :
Des de Perpinyà o des de La Tor de Querol el tren s’aturarà a l’estació de Vilafranca
de Conflent. El
servei d’autobusos a 1€ arriba a Vernet de Conflent. A partir de Vernet hi ha l’opció
de prendre un
taxi per arribar a Merialles o l’opció del senderisme pedestre. També hi han línies
regulars
d’autobusos entre Perpinyà i Vernet de Conflent.
A peu :
Des de Vernet de Conflent -pic de la Penya – torre de Goà – coll de Jou –
Merialles (3h50) i
+1100 m : l’excursió comença per un itinerari assenyalat amb groc, sortida a partir
del camí que es

troba entre l’hotel de Portugal i els banys de Vernet.
Des de Castell de Vernet – coll de Jou – Merialles (3h30) i +1000 m : El camí
assenyalat amb
groc comença al parc d’animals.
Des de l’aparcament del coll de Jou (2h00) i +575 m, seguir el GR10 (assenyalat
amb vermell i
blanc)
Des de l’aparcament del Randé (0h40) i +200 m, seguir el GR10 (assenyalat amb
vermell i blanc)
ACTIVITATS
Excursions al voltant de Merialles
Es pot fer un cercle a partir del coll de Jou passant per Merialles, comptar 4h00 i
+650 m.
Des del refugi fins al pic del Canigó (altitud 2784 m) : l’ascenció al pic necessita
una mitjana de
4h00 (anada) per +1906 m de pendent positiva, (primer senyalització GR (vermell i
blanc) i
després groc). Pel camí de Merialles es pot escalar la famosa xemeneia. Altres
itineraris són
possibles. Si dormiu al refugi teniu la possibilitat de deixar-hi el vostre equipatge el
temps que dura
l’excursió.
Des del coll de Jou l’ascenció és possible però cal estar en bona forma per les 9 i 10
hores d’esforç
amb un desnivell de +1700 m.
Des del refugi descubriu també el pla Guillem, la carena del Set Homes, el puig dels
Tres Vents, el
pic de la Rotjà, els gorgs del Cadí, les gorges del Cadí, les Esquerdes de Rotjà : els
guardes us faran
descobrir aquests bonics paisatges catalans i faran la vostra estada ben agradable .
Altres suggeriments d’excursions :
El cercle Vernet de Conflent – Merialles – Canigó – Vernet de Conflent us
permet viure de ple
el vessant occidental del Canigó.
La volta del Canigó en 4 o 5 etapes permet descobrir tota la diversitat dels
paisatges de la muntaya
sagrada, informació a www.montourducanigo.com
Refugis del Torb ofereix una bonica passejada amb etapes des del santuari de
Núria fins al
Canigó, www.refugisdeltorb.com
Excursions orientades i per etapes al voltant del Canigó amb « Randonades » i «
La Balaguèra ».
Sobre el GR10 i el GR36 : El refugi de Merialles és una etapa indispensable. Encara
que l’etapa Pi
de Mentet- Merialles sigui una etapa relativament curta us dóna l’oportunitat de
reprendre forces, de
visitar el pla Guillem o de pujar fins a la carena del pic dels Set Homes des d’on
tindreu una vista
panoràmica del massís del Canigó i de la reserva natural de Prats de Molló i la
Presta. Possibilitat

de deixar-hi el vostre equipatge a partir de les 12h30 per caminar lleugers.
Trekking
La nostra passió. Us hem preparat una selecció de trekkings que surten o arriben a
Merialles per tal
de passar un cap de setmana voltant pel massís del Canigó i el pla Guillem. Els
itineraris són més o
menys llargs entre 2h i 10h, amb més o menys dificultat per satisfer a tots els gustos
sobretot si sou
en grup. Sou en alta muntanya sigueu prudents !
BTT
Diferents circuits passen davant del refugi de Merialles. Un cercle més important
permet arribar fins
al pla Guillem, les Esquerdes de la Rotjà, El Mentet.
Escalada
Trobem diferents sectors d’escalada que es situen al voltant del refugi i que es
descriuen a la topoguía
de Thomas Dulac : « Les Pyrénées du levant »
EL REFUGI – INSTRUCCIONS
Tarifes :

mitja pensió
Nit

individual

grup (11 i +
persones)

infants (de 6 a
11 anys)

infants (- de 6
anys)

43
17,5

41
17,5

36
17

20
10

dutxa calenta 2,5
picnic 10
sopar col·lectiu 20
Menú vegetarià+3
dinar del senderista 13
esmorzar 7,5
Condicions de pagament : Només es paga per taló o en efectiu, no per targetes de
crèdit. Es
demana un acompte des del siti de reserva (15€) o amb l’enviament d’un taló, rebreu
una
confirmació per mail. Qualsevol canvi o anul·lació, encara que sigui parcial per un
grup, s’ha de
comunicar per telèfon com a molt tard 48h abans de la data de reserva, sinó es
conservarà
l’acompte.
Sopar tipus : Entrada (sopa), plat principal (carn i guarnició), formatge local, postres.
Vi i cafè amb
suplement : en cas d’àpat vegetarià (+3€).
Condicions d’acollida :
* El refugi és un allotjament de tipus col·lectiu, 53 places en dormitori.
* L’energia eléctrica està produïda per panells fotovoltaics ( enllumenat i bomba
d’aigua).
* Presenteu-vos al guarda a la vostra arribada.

* Horaris del refugi : el refugi està tancat de 9h45 a 12h30 per l’endreça i
l’avituallament. Obertura
dels dormitoris a les 15h00. Sopar collectiu a les19h00. Sopar divendres y dissabte
à les 19h30. Esmorzar entre les 6h30 i les 8h00 i
tancament dels dormitoris a les 8h30. El llum s’apaga a les 22h00. Per les persones
que dormen al
refugi possibilitat de deixar-hi l’equipage durant l’excursió.
* Es proporcionen sabatilles i caixes (la motxilla i el material d’excursió estan
prohibits als
dormitoris)
* Llençol de viatge (o sac de dormir) obligatoris, possibilitat de llogar llençol per 3€.
* Matalàs, mantes, jocs de taula, llibres, còmics, guitarra, disponibles.
* El refugi està equipat amb dutxes d’aigua calenta per 2,5€, cal preveue el necesser
de bany.
* Els gossos no estan admesos.
* La cobertura GSM al refugi pot ser defectuosa i no hi ha cap WIFI
* El refugi no s’encarrega de les escombreries dels excursionistes.
Recordeu :
* Itinerari de muntanya, cal preveure el material adaptat,
* A principi de temporada, nevades a les pendents, preveure piolet i grampons.
* Mapa IGN TOP25 2349ET a 1/25000 Massís del Canigó
* Consulteu la meteo : Météo France 0899 71 02 66, météoblue Canigó,
Snowforecast .
* Al refugi : preveure llanterna, roba seca i d’abric, sac o llençol de viatge.

