ETAPA 1: Auzat - Orris du Carla
DIRECCIÓ: Auzat - La Seu
ITINERARI Familiar

Descripció:
Aquest camí puja de la Vall d’Auzat fins a Orris du Carla seguint les bordes i cortals de muntanya. Aquest itinerari era
utilitzant en la transhumància per arribar amb el bestiar a les pastures d’estiu d’alta muntanya.

Gens de sortida :
Auzat - Camping La Vernière

Interès:
Natural, cultural i patrimonial.

DIFICULTAT

SENYALITZACIÓ

Classificació: fàcil
Desnivellat sortida : 737 m
Desnivellat arribada : 1.650 m
Desnivell acumulat : - 900 m
Durada: 6 hores 40 minuts / 15 km

L’itinerari segueix el GR 10 i GRT amb
la senyalització vermella i blanca.
Part de l’itinerari segueix les
indicacions grogues de PR

ACCÉS
Vehicle:
Carretera N-20 de Toulouse a Puigcerdà, a l’arribar a Tarascon-sur-l’Ariège pendre el desviament d’Auzat per la
carretera comarcal D. 8. A l’arribada a Auzat seguir per la pista forestal cap a Marc i l’estany de Soulcem.

Autobús/Taxi:
Transports PUJOL - VICDESSOS + 0033 (0)5 61 64 88 02
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DESCRIPCIÓ
Recorregut :
•

Auzat – Marc.
Des de l’aparcament de la roca d'escalada que hi ha una vegada s’acaba el municipi d’Auzat seguir el
camí pel marge esquerra passant pel centre eqüestre fins arribar a l’aparcament de Massada. Al girar,
seguir el GR10 per la riba dreta fins Hérout. Al passar la cruïlla deixar el GR10 a la dreta i seguir
l'abalisament groc que travessa Hérout, Ensem i Ourre fins a travessar el pont de pedra de Samizou.
Seguir per la carretera departamental D8 fins la capella de Marc.

•

Marc –Orris du Carla.
Seguir el GR10 riba dreta que passa davant la casa familiar de Marc fins a Mounicou. Deixar el GR10 a
la dreta i seguir l'abalisament groc per la riba esquerra fins la passarel·la que la creua el riu. Seguir la
carretera cap a la dreta fins a la presa de Soulcem i vorejar l'estany per l'esquerra fins als Orris du Carla.

Llocs de repòs:
•

Àrea de picnic del Pla de l’Izard.

Punts d’informació:
•

Oficina de turisme de les muntanyes de Tarascon i Vicdessos - Auzat
Carrer de les Pyrénées d’Auzat 09220 Auzat
Tel. + 00 33 (0)5 61 64 87 53/ Fax.: + 00 33 (0)5 61 64 89 69 / inf@tarascon-vicdessos.com
Horari d'obertura : del dilluns al dissabte de 9 h a 13 h i de 14 h a 18 h.

Guia pràctica disponible en francès, espanyol i anglès.
Lloguer de raquetes i porta-bebè, venda de targetes i mapes.
Allotjament / Restauració :
Allotjaments :
•

•
•
•
•
•
•

Centre d'allotjament del projecte FFCF (En el curs de realització)
Relleu d'Endron - Allotjament Turístic
Goulier tel.: +0033 (0)5 61 03 87 72
Allotjament d'etapa de Marc
Marc tel.: +0033 (0)5 61 64 88 54
Poble vacances de Mounicou
Mounicou tel.: +0033 (0)5 61 64 87 66
Habitacions les vil·les d'Onost
Auzat tel.: +0033 (0)5 61 64 55 51
Habitacions l'Escalette
Auzat tel.: +0033 (0)5 61 01 13 40
Càmping la Verniere
Auzat tel.: +0033 (0)5 61 64 84 46
Càmping la Bexanelle
Vicdessos tel.: +0033 (0)5 61 64 82 22
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Restaurants :
•
•
•
•

Bar els 3000
Auzat Tel.: +0033 (0)5 61 03 80 33
El santbernat
Vicdessos Tel.: +0033 (0)5 61 03 82 12
HosTel de la vall
Vicdessos Tel.: +0033 (0)5 61 03 85 33
Granja del miner
Sem Tel.: +0033 (0)5 61 03 84 15

Serveis :
•
•
•
•

Farmàcia
Vicdessos Tel.: +0033 (0)5 61 64 82 82
Sanatori
Vicdessos Tel.: +0033 (0)5 61 01 20 38
Botiga de comestibles 8 a vuit (estació benzina cb)
Vicdessos Tel.: +0033 (0)5 61 65 34 66
Botiga de comestibles cali
Auzat Tel.: +0033 (0)5 61 64 83 64

Activitats :
•

Oficina de turisme de les muntanyes de Tarascon i del Vicdessos - Auzat :
Carrer de les Pyrénées - 09220 Auzat
Tel : + 00 33 (0)5 61 64 87 53 / Fax : + 00 33 (0)5 61 64 89 69 / inf@tarascon-vicdessos.com
Via Ferrata, recorres aventura, parapent, escalada, descens de barrancs,BVTT, equitació, piscina (estiu),
espais esportius interiors i exteriors, ...

GAUDEIX
Observar
•

Castell de Montreal-de-Sos : www.lebarri.fr
Datant del segle XIII, aquest castell va ser el més important del comtat de Foix. És també un dels espais de
l'edat del Ferro més importants de l'Ariège. Actualment es poden veure els vestigis dels murs del recinte i
de les voltes igualment s'han de descobrir,sobretot les grutes en les quals de les pintures són objecte d'una
mística vinculada al catarisme. Mapa d'Orientació amb vista sobre l'alta vall del Vicdessos. OLBIER - tel. :
+0033 (0)5 61 05 75 98 - Fax : +33 (0)5 61 02 06 00

•

Capella Sant- Antoine de Marc :
El santuari de Saint-Antoine du Montcalm és una meravellosa obra de l'arquitectura romança. L’espai
sedueix per la puresa de les seves línies i l'harmonia de les seves proporcions. El pelegrinatge de SaintAntoine du Montcalm es una tradició tots els anys; en aquesta ocasió el reliquiari del Sant que és d'Auzat
és portat a Marc.
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•

Pressa de Soulcem i planura d’Orris du Calra:
L'home utilitza la vall de Soulcem des de fa mil·lenaris. Des de l'època neolítica, va debutar el pastoralisme
al mateix temps que la destrucció d'un bosc poc dens que cobria les zones més planes i era essencialment
constituïda de pins silvestres.El pastoralisme d'estiu, al voltant de cabanes que van prendre la forma d'orris
(en pedres asseques) des de la fi de l'Edat Mitjana, va continuar sent una activitat molt dinàmica fins al
segle XX. En els anys 1980, es va construir una presa.

Naturalesa :
•

•

•

•

Barranc de la Punta d'Argent :
Situat en riba esquerra del Pla de l'Isard, és un profund tall de 400 m de desnivell causat per les allaus. El
seu nom és el c (2.654 m) que domina aquest massís.
L'acció de les glaceres :
Les roques de la vall han estat cavades i han estat polides per les glaceres successives. Aquestes van arribar
a tenir fa diversos centenars de metres d'espessor, durant els períodes neveres.
Pic de la Madelon (2120 m) :
Els seus penya-segats ben verticals compten algunes vies d'escalada. A la dreta (al nord), aquesta cim
domina el sot del Riufret que porta a la Pica d'Estats (3143 m) i al Montcalm (3077 m).
Els Orris del Carla :
Un orri és un refugi pastoral en pedres seques que es recolza sovint contra una roca. Segons la talla,
diversos usos en podien ser fets: habitatges, cellers a formatges, refugis per als animals malalts o inclús
nínxol per al gos.

Productes locals :
•

Mel de la zona de l’Ariège

Assistir:
•
•

Transhumància :Juny
Cilcoesportiva de l'ariegeoise :Juny
JUNY - tel. : +0033 (0)5 61 05 94 94 - www.cyclo-ariegeoise.com
• Festival de la muntanya : Agost
• Fira de la Saint-Matthieu : Setembre
• Raid Abs Arrisca :Setembre
Descobrir:
•

El Bramat - casa dels patrimonis :
La casa dels patrimonis acull exposicions permanents i temporals sobre la història de la vall d'Auzat i del
Vicdessos. Una escenografia moderna presenta els caràcters forts d'aquesta història a través dels paisatges
que pot admirar avui. Des de la casa patrimonis marxen també de nombroses visites guiades cap a Sos o el
camí de la mina Auzat - tel. : +0033 (0)5 61 02 75 98 - www.lebarri.frCamins temàtics (alumini, terrasses de
Carolle, minade ferro de Sem):
Prospectes disponibles en de turisme
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