Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV
Data:

Indret: ANDORRA
Via Ferrada de Canal de Mora (Canillo).
Ascensió a Pic d´Escobes (2781 mts) o ruta

22-23 de setembre
de 2012

circular per la Vall d´Incles ( Comú de Canillo)
Temps aproximació amb

Temps de caminar (orientatiu):

cotxe:

DISSABTE: V.F. Canal de Mora Aproximació des del cotxe

3h. pels tunels del Cadí.

5´, recorregut 1h. , baixada 45´. Pujada al Refugi de Juclar
2320m. (1,30h.)
DIUMENGE: Pic Escobes , des de Refugi de Juclar 2320
m.fins al cim 2781 m (1,30h.), baixada fins al cotxe (3h.)
Alternativa ruta circular Refugi Juclar - Coll de Juclar- al Coll
d´Incles pels estanys de Juclar i Fontargent (4h)

Grau de dificultat: Moderat

Desnivell: V.F. Canal de Mora +330 mts. Recorregut 2900

Equipament V.F.: Casc,

m. Dificultat Mitjana equipament Molt bó.

Arnes i baga d´ancoratge,

Pont de Baladosa a Pic d´Escobes +918m, acumulat 1048

sabata de muntanya.

m, pasos de I-IIº+ grau, entre coll i cim.

La ruta circular és un
trekking senzill, però sobre
dels 2000m d´altitud
Responsable i telèfon de contacte: Albert Galobardes 659 99 57 11
Qui necessiti material, li podem deixar, però cal avisar en la reunió del dimecres anterior.
Horari.
DISSABTE: A la Quintana, a les 7,00 h. per estar cap a les 10,00h. a Canillo (Andorra),
esmorzar al poble de Canillo a l´ inici de la Via Ferrada.
DIUMENGE: per evitar la insolació, ens llevarem aviat ,cap a les 6h., per sortir a les 7h,
així arribem cap a migdia als cotxes ( 12h), on ens refrescarem al riu i podrem anar a
dinar a alguna borda típica d´Andorra. Sota la VF hi ha una petita Borda on es menja
prou bé, arribem a Vilassar cap a les 19h.
Material:
•

Roba d´abric, frontal, sac de dormir, paravent, samarreta tèrmica, gorra, crema
solar, aigua, tarja federativa FEEC, esmorzar-dinar-sopar de dissabte, esmorzardinar de diumenge, menjar per l´ascensió, bastons (qui en disposi material

d´orientació, bruixola, mapa, GPS).
•

Material per la Via Ferrada, Arnés, casc i baga d´ancoratge,

•

Existeixen botigues de lloguer de material a Mataró, (Esports DOM, C/Sant Antoni,
13 (93 796 42 21) o Botiga CampBase c/ Nou nº 50, al costat de la llibreria
Robafaves.

Itinerari:
DISSABTE: Inici de l´activitat de la VF a les 11h., a les 13h. serem de nou a Canillo
(cotxe) per anar cap a la Vall d´Incles (10´), a les 14h. dinarem al pont de la Baladosa
1870 m, per enfilar cap al Refugi de Juclar 2320 m (1,30h.) on arribarem a cap les 17h. al
Refugi de Juclar , refugi NO guardat, 2320 m, capacitat per a 30 places al costat de l
´Estany Primer, el més gran d´Andorra, i l´Estany Segon.
DIUMENGE (opció 1): des del Refugi Juclar , sortirem a les 7h. pas entre els dos
estanys, herbosa pala sobre l´Estany segon cap al coll de Juclar 2463 m (25´) , i girant
cap a l´Est arribem al Coll d´Alba 2546 m ( 40´), treparem per blocs que formen la
vessant NO del Pic Noé fins a una petita bretxa entre aquest i l´Escobes (1,05h) des d
´aquí podem fer el Pic de Noé 2748 m ( anada i tornada 15´) en tram de cresta per veure
el Pic Rulhe i Pic d´Alba. Des de la bretxa perdem una mica d´alçada per la vessant de
Siscar per evitar la cresta trencada i arribar al coll 2710 m (1,15h) a peu del cim. Pujem
per un corredor a la dreta de la cresta (I-IIº+) per creuar després cap a l´esquerra i trobar
unes terrasses d´herba, sense creuar-les escalem les roques de la dreta per un graó (Iiº).
Després ja a la cresta i sense dificultats, arriben al cim d´Escobes 2781 m (1,30h). Des d
´aquí podrem veure els llacs, crestes i cims . A ´l Oest la Pica d´Estats, a l´ Est el Carlit i
les muntanyes de l´Alt Ariège. Desfarem el camí fins al Refugi (1,30h) i cap als cotxes al
Pont de la Baladosa (3h.)
DIUMENGE (opció 2): excursió que va del vessant andorrà i francès passant per un
circuit lacustre esplèndid i amb nombrosos punts d’interès. Refugi de Juclar (2.310 mts.)
on haurem passat la nit, Collada de Juclar (2.442 mts. Punt més alt de la ruta), estany
nord de Juclar, estanys de Fontargenta, Port d’Incles i pont de la Baladosa (cotxes).
Nº assistents: 16

Valoració: via ferrada d’inicació; interessantíssima conferència
al refugi de Jucla i molt bones vistes des del Pic d’Escobes

