Els Pallers des de les Agulles
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Sortides organitzades pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza dels qui porta, tant en el desenvolupament de
l’activitat, com de la forma física i les cobertures
necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden incloure risc
físic dels propis participants, aquests han de estar en
possessió de la llicència federativa o assegurança temporal
que cobreixi els accidents de muntanya i que es pot tramitar
a la secretaria del CEM.
Per més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12. Horari:
dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.

Altres e-mails de contacte generals:
secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
Per motius organitzatius es podrà limitar el nombre màxim
de participants a les sortides segons el criteri de la persona
de contacte. Es prega per tant, confirmar l’assisència a les
activitats com a màxim el divendres abans de la data en que
aquesta es dugui a terme.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per caminar
Dinar
Begudes, aigua
Roba d’abric

Sortides en Família

Montserrat: les Agulles i
els Pallers
12 de desembre de 2010

Altres
Prismàtics
Farmaciola
Càmera de fotos o vídeo
Targeta federativa
Xiulet
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Trobada: 9:00h. al pàrquing del Carrefour de
Manresa.
Sortida: a les 9:15 aprox.

DADES DE LA SORTIDA
Dificultat: mitjana, a partir de 6-7 anys
Desnivell: 530 metres
Durada: 3:15 h. sense comptar parades

COM ARRIBAR-HI
Des del Bages agafem la crta. de Can Massana
fins a enllaçar amb la N-2, sortint al poble del
Bruc.
Als afores del poble agafem una pista amb
direcció a El Castell i aparquem al pàrquing de
l’escola d’escalada esportiva del Vermell del
Xincarró (480 m.)

ITINERARI
Iniciarem l´excursió cap a les 10:00 h. aprox.
travessant el Torrent dels Pallers i agafant el
del Clot de la Monica, fins arribar a la Cova de
l´Arcada (45´). Continuarem pel Torrent de les
Grutes remuntant fins a Coll de Porc (980 m.),
que serà el punt més elevat de l´excursió
circular (1h: 30 m.).
Agafant el camí dels Pouetons cap a ponent
arribem al refugi Vicenç Barbé, (2 h: 10m), on
pararem una estona per dinar i poder contemplar
les Agulles. Tot seguit continuarem en direcció
al Coll de les Portelles, però abans d´arribar-hi
davallarem pel Torrent de les Boïgues fins a
l´Era dels Pallers. Ens desviarem del camí
principal per seguir per la cara sud d´aquestes
peculiars formacions, fins a agafar la canal entre
el Gerro i el Timbaler, que ens deixarà de nou a
l´aparcament.

POSEM FIL A L’AGULLA
Trobarem...
- l’Agulla Gran del Pas del Príncep?
- el Cap del Guerrer?
- la Bitlla?
- la Maquina de Tren?
- la Roca de la Partió?
- la Miranda de les Boïgues?
- les Bessones?
- l’Esquelet?
- el Martell?
- la Saca Gran?
Secrets ben visibles!

