FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

Ascensió al Pic de Vathleitosa (Balaïtous), 3145 m.
26 i 27 d’agost de 2017

Sortida des del Camp d’Esports, dissabte 26 d’agost, a les 15:00
Sortirem de Lleida aviat perquè hi ha al menys 2 hores i mitja de viatge amb cotxe
https://goo.gl/maps/X9nVbzGEBFG2 i 2 hores i mitja més caminant des de l’embassament de la Sarra fins al
refugi de Respomuso, i hem d’arribar abans de les 20:00 que és quan donen el sopar... una altra opció és
anar a dinar a l’embassament de la Sarra (podem parlar-ho a última hora entre la gent que hi anem).

COORDINEN: Sisco Garcia (654740979) i Olga Nicolàs (678427322)
BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT (entre parèntesis els punts indicats al mapa):
Dissabte 26 (800 m de desnivell):
Sortirem aviat de la cua de l’embassament de la Sarra (1) i seguirem el GR 11 fins al
refugi (2) gaudint del camí que ressegueix el riu Aguas Limpias. Just abans de la presa de
Respomuso a l’esquerra hi ha una canalització d’aigua que és per on anirem l’endemà
cap als llacs d’Arriel (3). Hem d’arribar al refu abans de les 20:00 que és l’hora de sopar.
Havent sopat anirem a dormir aviat ja que l’endemà ens espera una jornada llarga.

Diumenge 27 (945 m de desnivell):
Ens llevarem ben d’hora (cap a les 6:00) i només esmorzar desfarem una mica el camí
fins a la presa de l’embassament on resseguirem el que va cap als llacs d’Arriel (3) per
anar agafant alçada fins a l’aixopluc Michaud, on comença la Gran Diagonal que ens
portarà gairebé al cim, només ens caldrà una grimpada per assolir el cim del Balaïtous (4).
A la canal hi pot caure alguna pedra, per tant convé portar casc.
Per baixar desfarem el camí i dels llacs d’Arriel ja anirem a buscar el GR 11 pel pas del Pi
(5), des d’on només ens caldrà desfer el GR fins a l’embassament de la Sarra on tindrem
els cotxes.
DIFICULTAT: moderada per la distància i les grimpades. La part de la Gran Diagonal és
una mica exposada.
Temps aproximat: 2 hores i mitja dissabte i unes 9-10 hores diumenge.
Desnivell: 945 m des del refugi.
MATERIAL NECESSARI: botes de muntanya, sistema de 3 capes d’abric, gorra, protecció
solar, aigua, menjar per diumenge, casc (recomanable),... taps per les orelles per poder
dormir.
LLICÈNCIA FEDERATIVA: FEEC Modalitat: C
Hi
ha
un
track
de
la
pujada
al
cim
des
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3144477 i un altre des
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3082173
Tot i que n’hi ha molt on triar.
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de la Sarra
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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

