FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

TÍTOL DE L'ACTIVITAT: Posets (3375 m)
DIA: 29 i 30 d'agost de 2015 (dissabte i diumenge)

LLOC I HORA DE SORTIDA: dissabte 29 a les 11 al camp d'esports
COORDINA: Sisco Garcia (654740979) siscoimariajo@gmail.com
BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Imprescindible disposar de la llicència federativa corresponent. En cas contrari no es
podrà fer l'activitat.
Sortirem dissabte de l’aparcament del camp d’esports on prepararem els cotxes, per
anar a dinar a l'aparcament d'Espingantosa, on arribarem sobre les dues. Dinarem allà i
un cop dinats i
motxilla carregada, pujarem tranquil·lament cap al refugi Ángel Orús (2.150 m) on
soparem,
dormirem i esmorzarem (recordeu portar la tarja federativa pel descompte).

Diumenge ens llevarem d'hora i prendrem el sender senyalitzat com GR 11.2 en direcció
nord-nord-oest, remuntant el vessant en direcció al barranc de Llardaneta. Sobre els
2.350 metres, un cartell marca les dues opcions d'aquesta variant del GR 11: la que va a
Estós i la que va a Biadós. Cal prendre aquesta ultima seguint el marge dreta del barranc
de Llardaneta, i en després de creuar-lo, sobre la cota 2.550 m, abandonar definitivament
el GR 11.2 i les seves marques de pintura per a prendre un itinerari senyalitzat amb fites
de pedra que es dirigeixen, en direcció Nord, cap a la Canal Fonda. Ascendirem per la
canal, que sol mantenir neu i gel fins ben entrat l'estiu, fins assolir el Coll de la Dent (3.015
m) i seguir ascendint vessant amunt per una vessant rocosa que poc a poc s'estrenyerà
fins convertir-se en l'aresta dóna accés al cim del Posets-Llardana (3375 m). (Preveure
l'ús de material de piolet i crampones per a superar la Canal Fonda fins i tot en estiu).

Després de gaudir de les vistes i fer-nos les fotos de rigor desfarem el camí cap al refugi i
fins a l'aparcament, on pujarem als cotxes i tornarem cap a casa.
Hi ha reservades 8 places al refugi (mitja pensió) que s’assignaran per ordre d’inscripció
amb abonament de 10€ a la secretaria del Centre Excursionista fins el 31 de juliol. A partir
d’aquestes places i aquesta data, la reserva anirà en funció de la disponibilitat del refugi i
l’haurà de realitzar cadascú.

DIFICULTAT: en principi només n'hi ha un pas que podria ser complicat amb neu a la
canal Fonda, però fent ús de grampons i piolet no hi ha d'haver cap problema.
Temps aproximat: unes 10-11 hores el diumenge entre l'ascens al cim i la baixada a

l'aparcament.
Desnivell: 1245 m des del refugi (1679 des de l'aparcament)
MATERIAL NECESSARI: frontal, tres capes, impermeable, botes de muntanya, menjar,
beure, crema solar, sac llençol, estris d’higiene personal...
LLICÈNCIA FEDERATIVA . FEEC Modalitat: C

Avis Legal: En compliment de la LLEI 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les
seves dades personals seran introduïdes en el nostre fitxer de FICHESOCIS automatitzat de dades personals, amb la finalitat de:
Gestió d´activitats associatives, culturals, recreatives, esportives, socials i realitzar fotos per al lloc web del Centre. Pot exercir els seus
drets d’accés, modificació, cancel·lació, oposició i revocació d'aquestes dades, a l'adreça: C\ COMERÇ 25 amb codi postal 25007 de
LLEIDA o a cel@cel.cat

