Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Raquetes de neu Pic de la Mina

Data: 14.02.2015

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

2h20m p T. Cadí / 2h50m C. Tosses

10.25km anada i tornada (6h - tot el dia)

Grau de dificultat: Mitja – Baixa

Desnivell: 788 mts aprox.

Responsables i telèfon de contacte: Albert Font (689297517)
Horari: A les 6:20h al pàrquing de La Quintana per marxar a les 6:30h per anar directes fins a
l’estació d’esquí Porte-Puymorens (Pàrquing la Vignole – El 2on pàrquing que està a 1900m molt
a prop del Col de Puymorens – consulteu el plànol de l’estació per evitar confusions). Des
d’aquí, aparcarem els cotxes, esmorzarem al bar de l’estació i recollirem les raquetes de lloguer
en Vignole Sports (8€ aprox).
Sinopsi:

Us proposem un itinerari clàssic de raquetes de neu que puja des del Col de

Puymorens fins al cim del pic de La Mina. L’itinerari puja inicialment al costat de les pistes
d’esquí de Porté-Puymorens. El recorregut és obert i ample en tot moment i, juntament amb el
pic, és ben visible des del mateix Col de Puymorens. Dinarem al costat del cim (2676m) i
desfarem el camí de tornada als cotxes. El poc desnivell i els seus pendents suaus fan que
aquesta ruta sigui idònia per a persones que s’inicien en l’ús de les raquetes de neu. Per tant, es
tracta d’una ruta força coneguda i freqüentada però no per això poc atractiva.
Material:
Roba d'esquí (pantalons impermeables, anorac, guants, ulleres de sol, buff, crema solar,



etc.). Recomanable seguir el consell de les 3 capes.


Botes de muntanya de canya alta i paraneus.



Raquetes de neu i pals (possibilitat de llogar-les a Vignole Sports prèviament).
Recomanable afegir els grampons en cas de tenir.



Esmorzar, dinar i aigua (no hi ha fonts).



Roba i sabatilles de recanvi (per deixar en els cotxes)

Informacions:


Ruta: Col de Puymorens - Pic de la Mina



Ruta alternativa: Pas de la Casa - Pic dels Pedrons



Raquetes de neu (inclou els pals): 8€



Informació de la zona de Puymorens i el poble de Porte: www.porte-puymorens.net



Meteorologia: Meteoconsult

Nº assistents:

Valoració:

