Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Cotiella (2.912 mts.), muntanya
coneguda com “la talaia de l’Alt Pirineu”

Data: 5 i 6 d’octubre
de 2013

Temps aproximació amb cotxe: 3 hores 40

Temps de caminar (orientatiu): 2 hores

minuts (Vialssar de Dalt - Barbaruens)

dissabte + 8 hores diumenge (aprox.)

Grau de dificultat: mitjà (per la llargada de

Desnivell: 1.590 metres (des de

l’irinerari)

l’aparcament a 3 qmts. de Barabaruens)

Responsables i telèfon de contacte: Lluís Díaz 93 750 86 74 i Toni Hosta 608 49 22 34
Horari: dissabte

13:00 quedem a l’aparcament de la Quintana (ja dinats)
17:00 arribem a Barbaruens
19:15 refugio d’Armeña (refugi lliure)
20:00 sopar

diumenge

06:30 llevar-nos
07:00 esmorçar
07:30 comença l’excursió
11:00 cim del Cotiella (2.912 metres)
15:45 arribem Barbaruens on hem deixat el cotxe
19:45 arribem a Vilassar de Dalt

Material:
•

sopar de dissabte, esmorçar i dinar de diumenge: (entrepans o carmanyola) menjar
per anar picant mentre caminem com ara fruits secs, embotit, barretes
energètiques, beguda isotònica, galetes, fruita, xocolata, etc...

•

roba d’abric: soft-shell, samarreta tèrmica, polar o anorak

•

impermeable, guants, buf, ulleres de sol i gorra, crema solar

•

botes de canya alta i 2 bastons, mitjons i roba interior de recanvi

•

cantimplora, frontal i espelmes

•

sac de dormir d’hivern i esterilla

•

fogonet per escalfar-se el sopar i l’esmorçar i estris per menjar

•

motxilla d’atac (opcional)

Itinerari:
Deixant el poble de Barbaruens farem 3 quilòmetres de pista forestal fins
l’aparcament on deixarem el cotxe en un indret anomenat Prado de Lacoma.
Prenem un sender en fort pendent passant pel Salto de Gargalluso i al peu de la
muntanya de Redundo fins a l’ibón de Armeña. Perdem alçada caminant per una
“faja” en senti nordoest fins a arribar al refugi lliure d’Armeña amb capacitat per a
20 persones. L’opció dels que no vulguin pujar el cim diumenge és quedar-se al
refugi i fer una passejada pels voltants.
Prenem el camí que surt de darrera el refugi seguint el camí marcat amb fites en
direcció sud-oest rumb a la base vertical de la paret nord del Cotiella. Pujem en
fort pendent anat a buscar el coll entre el Cotiella i el Cotielleta. Una curta
canaleta ens mena a la divisòria des d’on prenem un sender carener que porta per
un terreny inclinat que ens porta a la Colladeta després de trepar amb facilitat.
Caminant per la carena arribem al cim del Cotiella (2.912 mts.).
Baixarem pel mateix camí i al passar pel refugi recollirem el material que hem
deixat, i en una hora i mitja arribarem al cotxe.
Nº assistents: 10

Valoració: excursió amb espectaculars vistes des del cim,
refugi lliure força bé i ple de rovellons en el camí de baixada

