Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: travessa Núria - Ulldeter
Temps aproximació amb cotxe: 2 hores (de
Vilassar de Dalt a Ribes de Freser)

Data: 11.01.2014
Temps de caminar (orientatiu): de 6 a 7
hores (depenent de l’estat de la neu)

Grau de dificultat: difícil (només per a iniciats Desnivell: 900 mts. aprox
en alta muntanya hivernal)
Responsables i telèfons de contacte: Lluis Díaz (675 569 686) i Toni Hosta (608 492
234)
Horari:
Hora de trobada dia 10: 18:15 aparcament La Quintana (Vilassar de Dalt)
Hora de sortida cremallera Ribes de Freser: 20:30
Hora de sortida excursió des d’Alberg Pic de l’Àliga: a concretar
Hora d’arribada prevista a Vallter 2000 dia 11: entre 2 i 3 tarda

Material: És imprescindible portar:
• botes de muntanya hivernal
• piolet
• grampons
• bastons de muntanya
• roba d’abric: softshell, polar, samarreta tèrmica
• impermeable
• cantimplora
• guants, protecció solar, paraneus i buff o passamuntanyes
• menjar: només dinar energètic pel dissabte doncs ens allotjarem a l'alberg en
règim de mitja pensió
Itinerari:
Núria - Alberg Pic de l’Àliga – Pic de l’Àliga – Rocs Blancs – Puig de la Fossa del Gegant
(2.808 mts.) – Coll de Tirapits (2.781 mts.) – Aigols Podrits – Coll de la Marrana – Refugi
d’Ulldeter – Vallter 2000
Si es compleix la previsió de realitzar la travessa complerts tornarem a Ribes de Freser
en taxi que haurem enparaulat el dia abans i que ens vindrà a buscar a Vallter 2000 a
l’hora convinguda.
A darrera hora es planteja un grup que sortirà dissabte al matí des de l'estació de Vallter
2000 per fer la mateixa ruta amb esquís de muntanya però en sentit invers, creuant-se a
la cabana de Tirapits amb el grup que surt de Núria i intercanviant-se les claus dels
cotxes per quedar a la tarda a Ripoll per dinar plegats.

Nº assistents:

7

Valoració: bon temps, poc fred i poca neu a les carenes. Algun
contratemps per les rampes a les cames patides per un membre
del grup. Prova superada després del fracàs de l'any passat

