El Centre Excursionista de Vila-real
al Massís dels Ports
Els relleus d'aquest full son merament orientatius, ja que no representen exàctament el recorregut a fer (el sentit de la
martxa es al revés). Com que fem nit a un refugi de muntanya, cal dur des de el primer dia tot el que necessitarem.
Es pot demanar picnic al refugi, encara que es té que encomanar amb antelació.
La dutxa al refugi funciona amb monedes. L'estància al refugi inclou dormir, sopar i desdijuni.
Els no federats tenen un cost adicional de 5€.
1er dia: Paüls - Refugi del Caro
2on dia: Refugi del Caro - Fredes
Cal abonar el proper dijous 2 d'octubre 15€ per tal de conﬁrmar la
reserva (divendres 3 d'octubre reservarem exclusivament el nombre de
places que estiguen abonades el dijous per a evitar problemes de sobrecost
de l'excursió).

REFUGI CARO - PAÜLS (Ca les Barberes)
En aquesta etapa haurem d'agafar prou aigua, ja que hi ha fonts, però lleugerament desplaçades del
nostre camí. Sortim per darrera del Refugi seguint les marques del GR (que no deixarem ﬁns a Paüls)
per anar a buscar la pista del Mascar a les Foies. Quan portem un parell de quilòmetres de pista, ens
desviarem per una senda a l'esquerra (GR), que ens durà a les Foies. En aquests prats haurem de
parar atenció ja que hi pasturen bous. Des d'aquí passant pels colls d'en Caubet i de Carabasses
arribarem al Refugi de les Clotes (no guardat), racó molt bonic per fer una paradeta i descansar.
Seguirem pel GR ﬁns el Coll dels Eriçons i les Rases de Marraco. Prop de l'Espina passarem pels colls
d'Alfara i de l'Enrajolada. Sempre seguint el GR passarem pel coll dels Ginjolers, travessarem els
Puchols, i farem cap al Coll del Camp. Podrem veure en la distancia les Roques de Benet, que en la
següent etapa ens acompanyaran un bon tros de camí. Anirem baixant en direcció a l'àrea recreativa
de Sant Roc, on podrem trobar aigua, i desprès en 20 minuts ja som a Paüls.

REFUGI FONT FERRERA - REFUGI CARO
Sortim del refugi travessant els magníﬁcs boscos de pins, seguint el GR (que no deixarem en tot el
dia), primer per pista i després agafarem la senda que passa per la font del Bassiol i per sota el
Negrell. Tornarem a prendre la pista de les Vallcaneres i ens desviarem per seguir en direcció a
Casetes Velles, tot passant pel Refugi del Mas del Frare. De Casetes Velles anirem un bon tros per la
pista i passarem per la font de la Llagosta fent camí cap a la cova Vidre, magniﬁca formació excavada
en un cingle. Passant per sota la cresta del Marturi, arribarem al coll de Pallers, i d'aquí baixarem a
trobar la pista al coll de la Carrasqueta. La seguirem ﬁns el Refugi de Caro

