Indret:

Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

PICA DEL CARLIT (2921 mts.)

des del LLAC DE LES BULLOSES

Dia: 3 i 4 de

Setembre 2016

Temps aproximació amb cotxe:

Durada: Día 3: 3,25 hores

Grau de dificultat :Día 3 : Fàcil

Desnivell: Día 3: +226 -225 mts.

3 hores aprox.

Día 4: 5 hores aprox.

Día 4 : Mitjana

Responsables i telèfon de contacte:

Horari

Día 4: +950 mts. acumulat

Ana Ruf

Elisabet Andiñach

630 350 320

666 048 351

Día 3: Sortida del parking de la Quintana a les 6,30-7 del matí per començar a
caminar a les 10-10.30. Si algú ve directamente o ja està per allà que avisi.

Día 4: Llevar-se a les 6:00 per esmorzar a les 6:30 i agafar la navette (bus 5€)
a les 7;30 fins a le Bulloses i començar a caminar abans de les 8.

Final de l’excursió i ornada cap a Vilassar de Dalt cap a les 16.30-17h
Material:

 Esmorzar i dinar de dissabte i dinar de diumenge
 Cantimplora

 Samarreta de màniga llarga i curta
 Paravent
 Polar

 Guants fins i buff
 Capelina

 Sac llençol

 Banyador i tovallola
 Frontal

 Pals per caminar (recomanables)
 Crema solar i gorra

Itinerari:
DÍA 3: ELS ANGLES-MATEMALE - LA TOUR DE LA CREU
Excursió matí:
Proposta tarda:

Durada 3h25m. 12,2 Km.Circular Desnivell 226+ 225Banys romans de Dorres de 16h. a 19,30 hores
Preus: 4,50€

Dormirem a l’allotjament GITE L’ AZIMUT gîte d'étape et de séjour que està
ubicada a l’adreça : 1bis, rue des Pics Verts 66210 LES ANGLES.
El preu de la mitja pensió és de 39,50€.
Si voleu venir a caminar amb “les noies són Massa” 1) confirmeu asistència
el més aviat possible i 2) feu la paga i senyal al compte de La Massa que us
indicarem abans del 25 de juliol.
Més informació de la gîte d'étape al web: www.gite-azimut.com
Día 4: LLAC DE LES BULLOSES - ZONA LACUSTRE
10 LLACS – CARLIT (2.921m.)
Durada: 5 hores

Distància: 15 km.

Desnivell acumulat 950m.

Ruta d'un sol dia per pujar al Carlit passant per una desena de petits llacs
d'origen glacial. La ruta s'inicia al gran embassament de les Bulloses, l'únic de
tots els que veurem que no és natural. Pujarem per la zona lacustre fins al coll
Colomer, progressarem per l'aresta tot fent alguna petita i fàcil grimpada, i
acabarem coronant la muntanya més alta de la Cerdanya i del Pirineu
Oriental.
D'aquest itinerari cal destacar la gran bellesa de l'entorn i els paisatges
idíl·lics pels que transcorre. El recorregut consta de dues parts molt
diferenciades. Durant la primera part, el sender avança sense fer grans
desnivells; el camí, que s'inicia a l'estany de les Bulloses, recorre la desena
de llacs que formen la zona lacustre i que ens fan gaudir d'aquesta primera
part de l'itinerari. La segona part és molt més empinada. En arribar a prop del
Tossal Colomer i de l'estany Sobirà comença el gran desnivell i és necessari
un major esforç per pujar finalment fins al cim.
Hi ha la possibilitat de fer només una de les dues excursions : o dissabte o
diumenge. Si algú ve directamente a la Cerdanya/Capcir o ja està per allà per
acoplar-se al grup que avisi a les organitzadores.
Nº assistents:

Valoració:

