Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV
Data: 16 i 17/Feb/19

Indret: Sant Joan de l’Erm (1720m)
Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

227km – 3h 10’ (Obligatori: Portar cadenes,

16/Feb - 2~3hores (6km)

si neva, no netegen la carretera tant com

17/Feb – 5~6hores (12km)

Baqueira)
Grau de dificultat: Fàcil / Moderat

Desnivell: 200 i 500m

Responsables i telèfon de contacte: Albert Font (

-> 689297517)

Horari (aproximat)
Dis 16 – Aquells que vulguin fer esquí de fons, ens trobem a les 9:30h a les pistes de
Sant Joan de l’Erm. Possibilitat de fer nit al refugi La Basseta de la mateixa estació.
Dis 16 – Migdia: Sortida cap a Sant Joan de l'Erm des de Vilassar de Dalt (13h aprox)
Dis 16 – Tarda: Cap a les 16:30h, fer entrada al refugi de la Basseta.
Dis 16 – Tarda: Ens trobem les 17:30h a les pistes de Sant Joan de l’Erm per fer
raquetes nocturnes. La idea és fer una petita ruta de 2~3h per gaudir de la lluna plena
(Dia 16/Feb Lluminositat=81.87% Sortida Lluna=14:47h Posta Sol=18:25h).
Dis 16 – Nit: Sopar cap a les 21h.
Diu 17 – Matí: Esmorzar 8h.
Diu 17 – Matí: Ens trobem a les 9:15h (amb el forfeit i raquetes posades) a les pistes de
Sant Joan de l’Erm per excursió circular amb raquetes. 5~6hores.
Diu 17 – Migdia: Dinar i tornada a Vilassar de Dalt
Preu (aproximat)
El pressupost aproximat de la sortida serà el següent:
Fortait Raquetes: 3,40€ (només diumenge)
Lloguer Raquetes (pals inclosos): 8,50€
Allotjament Mitja Pensió: Menors 11 anys -> 17,40€, Majors 11 anys -> 30,30€
Només Pernoctació: 12,90€
Material:
Raquetes i bastons aquells que disposin. Si no, hi ha l’opció de lloguer a l’estació
d’esquí nòrdic Sant Joan de l'Erm
 Frontal i alguna cosa reflectant per aquells que vulguin fer la sortida nocturna.
 La resta, típic material per excursió hivernal:
 Botes de muntanya
 Roba d’abric: softshell, polar, samarreta tèrmica
 Impermeable
 Cantimplora
 Guants, barret, protecció solar, paraneus i buff o passamuntanyes
 Menjar: només dinar energètic pel diumenge doncs ens allotjarem en el refugi de


la Basseta en règim de mitja pensió.

Itinerari:
Dis 16: https://ca.wikiloc.com/rutes-raquetes-de-neu/raquetes-de-neu-en-sant-joan-delerm-alt-urgell-22512702
Diu 17: https://ca.wikiloc.com/rutes-raquetes-de-neu/pels-boscos-de-sant-joan-de-lerm-ibony-del-raset-4297875
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