VISITEM EL RIPOLLÈS
Dissabte i diumenge 13 i 14 de juliol
Ascensió al Bastiments, al Freser i al Pic de l’infern
Sortida en cotxes: Buscarem la C-33 per la Ronda de Dalt, sortida 2 fins la C-17 en direcció
Vic/Ripoll. A Ripoll agafarem la carretera C-26 / N-260 cap a Sant Joan de les Abadesses, per
seguir la C-38 direcció a Camprodon i després la GIV-5264 cap a Setcases, a la rotonda de
l’entrada de Setcases seguirem tots junts fins al destí.
Recorregut Dissabte 13: Des d’on deixem els cotxes, pujarem per un sender cap al Refugi d'Ulldeter,
allà pararem per deixar les bosses, per després seguir fins a la Vall de Carlat passant pel
naixement del riu Ter, el Coll de la Marrana, i el Gra de Fajol on pararem per dinar. Tornarem
al Refugi d'Ulldeter on finalitzarem l'excursió.
Recorregut Diumenge 14: Des del Refugi d'Ulldeter pel Coll de la Marrana pujarem a la Creu de
Bastiments, carenejant passarem pel Piolet de Bastiments, el Coll de la Coma Mitjana, el Pic
del Freser, i el Pic de l'infern. Tornarem per la cabana de Tirapits per arribar al Refugi d'Ulldeter
on dinarem.

Distància: 16,400 km (entre els dos dies)
Desnivell positiu: 1702 metres acumulats (entre els dos dies)
Requeriments per a la sortida: Portar l'esmorzar i dinar del dissabte, aigua, roba i calçat adequats
per a l'alta muntanya i llençols o sacs de dormir.
Horaris del dissabte 13: Sortida de la Plaça de Sarrià a les 8.15 h, inici de la caminada 11.00 h,
final previst al Refugi d'Ulldeter a les 16.00 h.
Horaris del Diumenge 14: Esmorzar a les 7.00 h, inici de la caminada a les 7.45 h final de la
caminada 14.40 h, dinar a les 15.00 h arribada prevista a Barcelona 19.00 h (aprox).
Allotjament: Mitja pensió al Refugi d'Ulldeter. sopar, dormir, esmorzar i dinar de comiat.
Preus: Federat 60,50 €, No federat 68,50 €. Atenció: a l'hora d'abonar de la sortida els federats
hauran de portar la seva targeta federativa sinó hauran d'abonar el preu de no federats.
Inscripcions: Cal inscripció prèvia abans del 10 de Juliol a www.elsblaus.cat/inscripcio_tots. El
pagament és farà el mateix dia a la sortida a la Plaça de Sarrià. (Places limitades).
Responsable de la sortida: Antonio Catasus 690 064 393
Aquesta activitat està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia
i contractació d’assegurança, que facilitarà l’entitat per 8,00 € per qui no disposi de la llicència anual.

