Vandringen vid Gorges Galamus
Vi samlades ett tjugotal Nimrosare på första parkering vid Gorges Galamus i mulet
väder. Vi hoppades att solen efter en stund skulle skingra molnen. Solen gjorde sitt
under vandringen och en stor del av vandringen genomfördes i solen! Jan beskrev
hur vi skulle gå och att vi skulle vara två grupper, en som gick med honom på
vandringsstigar och upp på berget och en som gick med Renée på asfalten till
Erimitage St Antoine de Galamus och lite in i Gorgen och sen tillbaks till parkeringen
samma väg.

De flesta gick med Jan och följde en stig ner i Gorgen och sen upp mot Erimitaget
som ligger ”klistrat” mot bergväggen och grottorna innanför. Man har hittat lämningar
från eremiter i grottorna från 600 talet och framåt, den sist eremiten lämnade på 1930
talet. På 1700 talet var det en epidemi i St Paul och de som blev räddade byggde då
ett kapell i grottan. Oavsett om man kommer på stigen nerifrån Gorgen eller via
trapporna från vägen så är kapellet en upplevelse.

Sen fortsatte vandringen på vägen som hackades ur klippan på 1890talet av arbetare
som hängde i rep nedför klippan. Vi följde Agly genom Gorgen fram till Moulin de
Cubières, en medeltida gammal kvarn som vi inte kunde besöka. Agly startar i en
grotta vid berget Bugarach och rinner sedan 8 mil till havet vid Barcarès. Saint Paul
ligger på en slätt som skapats när de europeiska och iberiska kontinentalplattorna
kolliderade. Det har gett två parallella kalkbergväggar på bägge sidorna om slätten,
mellan 300 till 500 meter höga. Agly har borrat sig igenom dessa bergväggar vid
Gorges de Galamus och Clue de la Fou.

Vi svängde in på vandringsleden GR 367 mot Col das Souls. Vi lunchade i
försommargrönskan med utsikt mot Bugarach. Vid millenieskiftet samlades mycket
folk vid Bugarach och väntade på att bli hämtade av UFOs. Vår UFOspaning gav
inget resultat.

Vi gick sedan nedför på sydsidan av klippväggen och hade fin utsikt ned i Gorgen
och mot den andra bergväggen söder om St Paul. I soldiset kunde vi också skymta
snöfläckar på Canigou. Utmed stigen njöt vi av blomsterprakten. När vi kom tillbaks
till parkeringsplatsen på 370 m höjd hade vi vandrat 10 km och varit uppe på 700m
höjd.

Nöjda men trötta vandrare samlades vid bilarna för hemfärd.
Vid pennan
Jan och Renée

