Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: massís de El Turbón (2.492 mts.)

Data: 15-16.12.2012

Temps aproximació amb cotxe: 2 h 50 min.

Temps de caminar (orientatiu): 7 h

fins a Graus

(Caminada alternativa al Puerto de Aras

(preu autocar aprox 25 € per persona)

per ruta més fàcil i curta: total 3 h 45 m)

Grau de dificultat: mig / alt (si hi ha neu)

Desnivell: 1.100 mts.

Responsables i telèfon de contacte: Toni Hosta 93 753 19 25 i Carlos Bravo del
Centro Excursionista de la Ribagorza (Gaus)
Horari:

DISSABTE: 08:00 sortida de l’aparcament de la Quintana de Vilassar de Dalt
12:00 arribada i visita Roda de Isábena
14:00 dinar de carmanyola/entrepà a Roda o Ovarra
16:00 visita centre budista Vajrayana Dag Shang Kagyu de Panillo
17:30 arribada a l’alberg de Graus + temps lliure
18:00 visita lliure a Graus/exposició “Espacio Pirineos”
20:00 sopar a l’alberg de Graus
DIUMENGE: 06:15 llevar-nos i recollir habitacions
06:30 esmorçar
07:00 marxar en bus
07:45 arribada a Las Vilas del Turbón
08:00 inici excursió
16:00 final excursió
19:45 arribada a Vilassar de Dalt

Material:
•

motxilla d’atac. No cal sac de dormir: l’alberg hi ha llençols i mantes

•

roba d’abric: soft-shell, samarreta tèrmica, polar, anorak

•

impermeable, guants, buf, ulleres de sol i gorra, crema solar

•

botes de canya alta i 2 bastons, mitjons i roba interior de recanvi.

•

Menjar: el dinar (entrepans o carmanyola) de dissabte i menjar per anar picant
el dia de l’excursió (diumenge): fruits secs, embotit, barretes energètiques,
beguda isotònica, galetes, fruita, etc...

•

només els que pujin El Turbón: grampons i paraneus si hi ha neu (piolet?)

•

cantimplora i pastilles d’Isostar

Itineraris (2 alternatives):
PUERTO DE LAS ARAS (1.904 mts.)
grau de dificultat: baix - desnivell: 550 mts. - temps de pujada1 h 45 m
Bonica ruta que ens porta a un dels millors balcons sobre el Pirineu aragonès i amb
espectaculars vistes del Turbón. L’ itinerari surt del poble de Vilas del Turbón (conegut
pel seu balneari) i passada la planta embotelladora prenem el sender cap a El Turbón i
Abella seguint les marques grogues i blanques del PR HU-133. Caminem entre boscos
fins arribar al barranc de Canals fins arribar al Puerto de Aras (1.904 mts.) per camí fàcil
si no hi ha massa neu. La tornada és pel mateix camí i si s’arriba abans que la resta del
grup que ha pujat al Turbón, es pot fer temps al bar i als locals climatitzats del poble de
Las Vilas del Turbón. El tipus de camí i la ruta és apta per nens.
ASCENSIÓ AL TURBÓN (2.492 mts.)
Gran massís de roca calissa d’aspecte espectacular i colossal al peu de boscos
evocadors i ombrívols. L’ itinerari surt del poble de Vilas del Turbón (conegut pel seu
balneari) i passada la planta embotelladora prenem el sender cap a El Turbón i Abella
seguint les marque grogues i blanques del PR HU-133 com si anessim al Puerto de Aras
que el deixem a la dreta. Enfilem direcció nord cap al cerro Pulicuervo en direcció Fuen
de Canals. Tenim l’opció d’atacar la canal que baixa directament del Turbonet fins arribar
al cim del Turbón de forma molt directa o bé seguir recte cap el pas de Pasarurdiello.
Ataquem de front el Turbón per sobre la canal de Sant Adrián, avancem cap el coll de
Porroduno passant per sota el Pic de les Àguiles i el Turbonet fins al cim del Turbón.
Nº assistents:

Valoració:

