Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Gran Facha (3005 mts.) dissabte i
Balaitous (3151 mts.) diumenge
Temps aproximació amb cotxe:

Data: 9 1 10 de juliol
de 2016

Temps de caminar (orientatiu):

4 hores de Vilassar de Dalt a l’embalse de la 2 h. 45 mnts del cotxe al refugi (700 mts.)
Sarra

4 h. des del refugi
3 h. des del refugi

Grau de dificultat: Gran Facha - F

Desnivell des del refugi: 805 mts

Balaitus - PD

936 mts.

Responsables i telèfon de contacte: Lluís Díaz 675 569 686 i Toni Hosta 609 47 50 41
Horari
Sortida de Vilassar de Dalt COTXE 1 divendres a les 14:00
Sortida de ... COTXE 2 divendres a les ...
Sortida de Vilassar de Dalt COTXE 3 dissabte a les 07:00
Inici ascensió: dissabte a les 08:00 h. i diumenge a les 06:00 h.
Els del cotxe 1 i cotxe 2 fan les dues nits al refu i els del cotxe 3 només la nit de dissabte
Material:


Casc, arnés i rapelador



Piolet i grampons depenent de l’estat de la neu



Sac-llençol per dormir al refu



dinars de dissabte i diumenge (entrepans, barretes energètiques, ganyips, 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



bastons, mitjons i roba interior de recanvi



cantimplora, frontal



carnet federatiu modalitat C o superior, preferiblement amb habilitació FEDME

Itinerari: embalse de la Sarra (1438 mts.), llano Cheto, paso del Orso, presa del llac,
refugi de Respomuso.
- GRAN FACHA: ibón de Campoplano pel GR-11, barranc de Campoplano i grimpada
per una zona de blocs fins al cim.
- BALAITOUS per la via normal (opció 1 - PD): agafar la vessant dreta del torrent de
Vuelta Barrada, passar per sota el contrafort de l’aresta Le Bondidier, encaramar-nos a
la muralla dels Frondiellas fins arribar a la gelera de la bretxa Latour, corredor de pedres
i neu amb bloc empotrat progressant amb grimpa per passos de II+ i clavijas, ascensió
en direcció nord per la vessant d’Arriel i progressar per un sender on podem trobar neu
dura fins al cim. Si el descens es fa per aquí cal fer rappels en diferents punts d’anclatge
- BALAITOUS per la Gran Diagonal (opció 2 - PD): flanquejar els ibones de Arriel per la
dreta, Gorg Helado, pujar en direcció el Col Noir i pujar per la dreta per la collada Wallon,
localitzar el abrigo Michaud per loclaitzar una empinada i pedregosa canal que ens
menarà a la Gran Diagonal, canal pedregosa, trepada i superar un mur (pas II) fins al
cim.
Les reserves al refugi de Respomuso s’han fet en règim de mitja pensió.
Preus: 29,60€ federats i recíprocs (FEDME)
38,80€ no federats i no recíprocs (FEEC)
Nº assistents: 9

Valoració: cap de setmana rodó en uns dels cims més
occidentals del Pirineu encadenant 4 rapels de baixada per la
brecha Latour i l’endemà grimpada divertida al Gran Facha

