
Pech de Bugarach. (Languedoc-Roussillon) 
 
 

Nom de la Ruta: Pech de Bugarach   

Comarca: Aude (França) Durada: 04:15 hores 

Desnivell acum.: 780 m. Quilometres: 10’500 Km 

Altura mínima: 588 m. Altura màxima: 1.230 m. 
 
 
Sortida/arribada:  Autopista A9, sortida de Perpignan Nord, seguim el rètols direcció a Foix, una vegada 
en la D117 en la població de St-Pau-de-Fenouillet, agafem la D7 en direcció a les Gorges de Galemus, (parada 
obligatòria), arribem a Cubières-sur-Cinoble, agafem la D14 cap Le Bastide, deixem el poble de Camps-sur-
Agly a l’esquerra i un kilòmetre mes tard, una cruïlla a l’esquerra ens portarà a La Bastide i al punt de sortida, 
la cruïlla a Col de Péchines 700 metres desprès.  
 
Itinerari:  Cruïlla a Coll de Péchines (588 m) – Cruïlla opció canal (745 m – 00:25) – Cresta (1.025 m - 
01:30) – Pech Bugarach (1.230 m – 02:15) – Col de Linas (667 m – 03:45) – Les Pastressis (622 m – 04:10) - 
Cruïlla a Coll de Péchines (588 m – 04:15) 
 
Descripció:  Des del barri de La Bastide, seguim per la carretera uns 700 metros, cruïlla, un rètol en indica el 
Col de Péchines, punt de sortida, podem deixar el cotxe uns 100 metres mes endavant, podem aparcar-hi dos o 
tres cotxes. 
Agafem la pista que puja suament i sense pausa, al cap de uns 20 minuts, trobem unes fites i una marca de color 
rosa, un corriol s’enfila cap al cingle decididament, primer el camí esta fressat, per a mida que anem ficant-nos 
al bosc es comencen a diluir-se, no tenim referències, des de la cruïlla fins damunt el cingle no he trobat cap 
mes fita ni marca, si seguiu el track cap problema, en cas de portar només el mapa, teniu que trobar la canal i 
anar pujant seguint les traces dels senglars i abans d’arribar a la cresta, cal desviar-nos a l’esquerra per pujar a 
dalt de tot. Realment no ho considero un camí per persones, realment es la ruta que utilitzen els senglars per 
baixar. Vist el recorregut, crec mes rapis i bonic, seguir per la pista fins assolir la cresta, un camí a la dreta 
ressegueix la cresta, marques grogues molt petites, anem per el caire, a la cota 1.025 m trobem les marques del 
la pujada per la canal. Seguim per la cresta fins arribar als contraforts del Pic de Bugarach, seguim les marques, 
amb l’ajuda de les mans assolim el primer cim del massís, ara el camí flanqueja el pic principal cap a 
l’esquerra, per anar a trobar el GR36 que puja des del sud, enfilem cap amunt per assolir el cim del Pech de 
Bugarach (1.230 m), hem necessitat aproximadament dues hores, sense parades. 
Del pic baixem per la vessant nord fins el Col de Linas (667 m), aquí trobem un aparcament, agafem la pista de 
la dreta amb direcció al mas de Les Pastressis, per arribar-hi, deixem a l’esquerra una pista que be de Le Linas, 
mes tard una altre pista a la dreta, seguim recta, a la següent cruïlla, tenim dues opcions, agafem la de la dreta 
que en portarà a Les Pastressis, i d’aquí per la pista asfaltada fins els punt de sortida. 
 
Recomanació: Si tenim dos cotxes, podem deixar el segon al col de Linas, es estalviarem uns 30 minuts de 
pista. En cas de un sol cotxe es millor començar al Col de Linas. 
La ruta que vaig fer es d’aventura, es molt probable que no trobeu el camí correcte de pujada, us aconsello 
seguir la ruta habitual, seguir per la pista fins la cresta i seguir per el caire de la mateixa cap el cim. 
A la anada o tornada podem gaudir de les Gorges de Galamus. 
 
GPS:  Trak real.  
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