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Pic de Certascan 2.853 m
(Vall de Cardós, Parc Natural de l'Alt Pirineu)

22 i 23 SETEMBRE DE 2018
DISSABTE 22 (NIVELL D’ EXCURSIONISME)
Recorregut 6,5 km
Temps 4.30 h
Desnivell 840 m
El refugi Certascan emplaçat en una balconada
fantàstica de la capçalera de la Vall de Cardós,
al cor del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Els orígens
del refugi cal buscar-los el 19 d’octubre de 1975,
data de la inauguració de l’equipament com a
refugi
guardat.
Anteriorment,
però,
la
companyia elèctrica FECSA havia edificat
l’edifici, amb motiu de les obres hidroelèctriques
que es feien a la zona. Gairebé dues dècades
després de la seva posada en marxa com a
refugi la FEEC va fer una important millora a
l’equipament l’any 1993. Des de llavors milers
d’excursionistes passen cada estiu per aquest
emblemàtic edifici, situat al costat del desguàs
de l’estany de Certascan, un dels més grans de
la serralada pirinenca.

DIUMENGE 23 (NIVELL D’ALTA MUNTANYA)
Recorregut 7 km
Temps 4:30
Desnivell 650 m
Dificultat: Tarteres i un petit pas aeri.
Aquest és l'itinerari de muntanya més conegut i transitat de
la regió, ja que ens porta fàcilment fins el cim més alt de la
contrada. Igualment és apreciat per la magnífica
panoràmica que podem gaudir des del cim i que alguns
consideren de les millors que trobem als Pirineus. Podrem
veure des de les muntanyes Andorranes i el massís de la Pica d'Estats, fins el cims d'Aigües Tortes,
l'Aneto, el Posets, el Midi de Bigorre, etc.

NOTES
DISSABTE 22
HORA
LLOC DE SORTIDA
ESMORZAR
DINAR

Excursionisme
Concentració: 6:20 h
ABRERA (centre aquàtic)
en ruta
D’entrepà,

DIUMENGE 23
ESMORZAR
DINAR (del diumenge)

Alta Muntanya
Refugi deCertascan
A concretar

PAGAMENT DE LA
RESERVA

A L’entitat

SOPAR
Refugi de Certascan
PERNOCTACIÓ
Refugi de Certascan
Per pernoctar farà falta: sac de dormir o llençols, llanterna, etc
Cal portar calçat adient, aigua suficient per la sortida de dissabte, el diumenge l’agafàrem al refugi
i roba apropiada al temps. Estem a al final del estiu i el temps és canviant. Cal portar una llicència
federativa per gaudir d’assistència sanitària en cas d’accident. En cas de no posseir-la, l’entitat ha
de tramitar una llicència temporal que cobreixi l’activitat al preu de 5 € per dia. Cal demanar-la
amb una setmana d’antelació.

