
 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió: Canal Vermicelle per Cambre d'Aze 

Indret: Canal Vermicelle 
Data: 12 gener 2020 

Temps aproximació amb cotxe: 2 h 20 mnts. Temps de marxa (sense parades): 5,10h hores 

  
DIFICULTAT 
El grau de 
dificultat s’indica 
d’acord amb la 
taula que hi ha al 
final de la fitxa 

   Severitat del terreny: 4   Dificultat d’orientació: 4 

Dificultat desplaçament: 4   Esforç necessari: 3 

  
Desnivell de pujada:       m Desnivell de baixada:       m 

Desnivell acumulat:  1.200 m Distància: 12 km  
Tipus de recorregut:  linial    circular  

  
Responsable i telèfon de contacte: Albert Galobardes 659 99 57 11   
Nº màxim d’assistents: 4-5 Nombre real d’assitents:       
Hora de sortida: 8 del matí posar-se a caminar Lloc de sortida: estació d'esquí de sSant Pere 

dels Forcats (Cambre d'Aze)       Data màxima d’inscripció: 10 gener 2020       
 
Descripció ruta i altres informacions d’interés:  
Itinerari clàssic d'hivern, ideal per a la iniciació en canals de neu: pujada pel corredor vermicelle i 
baixada per la canal Central, a Cambre d'Aze. L'aproximació fins a l'inici de l'corredor es fa des de 
l'aparcament de l'estació d'esquí de Cambre d'Ase, on vam arribar des de Saint-Pierre-dels-Forcats. 
 
El popular corredor vermicelle és un estètic i elegant corredor de neu, situat a la part dreta de la 
cara nord de l'magnífic circ de Cambre d'Ase, al Pirineu francès. És la cadena més freqüentada de 
tot el circ, segurament perquè és una de les vies més fàcils i assequibles que hi ha i, per tant, es 
troba a l'abast de més muntanyencs. La poca dificultat de l'corredor contrasta amb la impressió que 
fa observar des de lluny la seva enorme verticalitat. Aquest camí estret, entre grans parets, ens 
deixa molt a prop del cim occidental de Cambre d'Ase, des d'on vam gaudir d'unes vistes 
esplèndides de gran part de la Cerdanya. La cadena també s'utilitza com a via de baixada d'algunes 
de les vies de la part dreta de el circ i, fins i tot, hi ha qui la baixa esquiant. 
 
Track: http://www.rutaspirineos.org/images/corredor-vermicelle-en-cambre-d-
aze/descargar.php?id=corredor-vermicelle-en-cambre-d-aze&tipo=gpx 
Mapa: 



  
Enllaços (web i pdf descarregables):  
http://www.rutaspirineos.org/rutas/corredor-vermicelle-en-cambre-d-aze 
 
http://www.rutaspirineos.org/images/corredor-vermicelle-en-cambre-d-
aze/descargar_pdf.php?id=corredor-vermicelle-en-cambre-d-aze&usrLng=es 
 
 
 

 



  Equipament i material imprescindible 
Organització 

 Emisores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 

 

Individual  
 Protecció solar  
 Ulleres de sol 
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Manta d’emergència 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
 Telèfon (carregat) 

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
 Roba de recanvi 

 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida: piolet, grampons, casc 
 
Informe i valoració final:       
 

 
GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i 
punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal 
vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 
 


