Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV
Indret:

EL TOSSAL DE LES TORRETES

Data: 13/10/2018

Cims per la Llibertat (per Meritxell Serret)
Temps aproximació amb
cotxe/bus des de Vilassar:
2 hores 10 minuts

Temps de caminar (orientatiu):
tota la ruta 5 hores 30 minuts

Grau de dificultat: baixa

Desnivell acumulat: 600 metres

Telèfon de contacte:
INSCRIPCIONS: Xavier Pujol xavipujolll@gmail.com 618 88 57 51
INFO RUTA: Jordi Durany durany1948@gmail.com 607 289 474
Horaris previstos:
06:40 Punt de trobada: davant Bar Manelic
09:00 Lliurament samarreta i acreditacions a Vilanova de Meià
09:30 Hora d’inici de l’ascensió al Tossal de les Torretes
12:00-13:00 Actes oficials dalt el cim i lectura manifest
16:00 Finalització de l’excursió i tornada
18:30 Arribada a a Vilassar de Dalt
Material:
 Menjar: esmorzar i dinar
 Cantimplora amb aigua
 Roba d’abric
 Calçat adequat per caminar per la muntanya
 Bastons per caminar
 Banderes estelades
 Impermeable (en cas de pluja)
 Guants, buff, gorra, preotecció solar…
Uns dies abans informarem de què cal dur en funció de la previsió de
la meteorologia i dels darrers detalls d’aquesta ascensió.

El projecte CIMS X LA LLIBERTAT es és una activitat solidària i
reivindicativa que consisteix en una ascensió simultània a 18 cims de la
nostra terra per fer arribar el nostre esforç i suport als nostres polítics
empresonats i exiliats. El cim que hem triat la secció de Muntanya de La
Massa és el TOSSAL DE LES TORRETES al Montsec de Rúbies.
Gràcies per participar!
Descripció ruta:
Des de Vilanova de Meià agafarem la carretera L-913 en direcció
Tremp. A uns 10 km. arribarem a l’Hostal Roig on ens deixarà
l’autocar o els cotxes. Tot seguint pel GR1 pujarem per pista i
senders fins el Tossal de les Torretes. Tornarem pel mateix camí.
Cal estar entrenat físicamente per caminar en pujada més de tres
hores.
Dades tècniques:
Altitud del TOSSAL DELES TORRETES: 1.677 metres
Temps ascenció fins al cim: 3 hores
Temps ruta sencera: 5h 30min
Dificultat tècnica: baixa, però la caminada és llarga
Inscripcions a CIMS X LA LLIBERTAT:
El cost de la inscripció és de 10€, que donen dret a una samarreta i a
l’assegurança. La samarreta se’t lliurarà el dia 13 d’octubre a l’inici de
l’ascensió. IMPORTANT: ja pots inscriure’t el més aviat possible ja que
l’aforment al cim és limitat. També hi pots participar amb l’ascensió
simbòlica al CIM-0. T’has d’inscriure a la pàgina de la FEEC de més avall
(els federats s’han d’identificar amb el nº que surt en la seva llicència):
https://inscripcions.feec.cat/index.php?arxiu=inscripcio&id_esdeveniment=621&prova=1#

i després comunicar-ho al Xavier Pujol per mail/wspp (dades de
contacte més amunt) per coordinar les inscripcions i organitzar-nos per
fer el desplaçament plegats preferiblemente en bus tots els que sortim
de Vilassar de Dalt i fer l’ascensió en grup. Preguntes i detalls sobre la
ruta podeu preguntar a en Jordi Durany (dades de contacte més amunt)
Nº d’assistents:

Valoració:

