SORTIDES SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | PUIGMAL

Olla de Núria DISSABTE!

DATA

DISSABTE 2 de setembre
HORA SORTIDA

06:00h del matí
Avancem la sortida inicialment programada pel dia 10
de setembre, ja que el divendres dia 8 és Festa Major a
Sant Celoni i el dilluns dia 11 és la Diada de Catalunya, un
llarg pont de 4 dies que de ben segur, molts de vosaltres,
aproﬁtareu per marxar.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

ITINERARI Pujarem amb el cremallera que surt de Que- Quico Fernandez
ralbs a les 08:10h i arribarem a Núria sobre les 08:30h; tot DIFICULTAT Tècnicament

seguit començarem a pujar cap el Puigmal per la Coma de
l'Embut. Un cop assolit el Puigmal anirem carenejant tot
passant pels Pics de Puigmal de Segre, Finestrelles, Puig de
Núria, Pic d'Eina, Noufonts, Noucreus, Fossa del Gegant,
Cims de Les Arques, Cim de Rocs Blancs, Pic de Fontnegra,
Pic de l'Àliga i, tot passant per l'Alberg Pic de l'Àliga, arribarem a Núria i donarem per acabada l'Olla.
Recordeu que l'Olla de Núria té molts punts en els que
si un vol pot baixar directament cap al Santuari i fer més
curt el recorregut; aquest punts són el Coll de Finestrelles,
el coll d'Eina, el coll de Noufonts i el de Noucreus. Acabada la caminada tornarem a baixar amb el cremallera fins a
Queralbs.

no té cap complicació,
però la llargada la fa
força dura
RECORREGUT 21km.
DURADA 08-09h aprox.
DESNIVELL +/- 1950m
ARRIBADA 21:00h aprox.
CAL PORTAR bastons, lot/
frontal, esmorzar i dinar,
beure suficient per passar
el dia, equipament personal, roba d'abric (és un
lloc on sol fer vent), calçat
adequat per caminar per la
muntanya, etc.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 31 d'agost o
divendres 1 de setembre
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
(el CESC està de vacances)
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