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Les Planes de Son/Pic de Quartiules
7 i 8 de setembre de 2019
Hem preparat aquesta sortida pensant en dues vessants, l’esportiva i la cultural. Per una part
pujarem al Pic de Quartiules, cim senzill i de no excessiva alçada (2.226 m.) però que ens permetrà
gaudir d’una immillorable panoràmica i per una altra part la cultural, coneixent pobles, història i
l’observatòri astronòmic de la Fundació Catalunya La Pedrera.
Per arribar a les Valls d’Àneu circularem per la carretera que des de Sort porta a Vielha per port de
la Bonaigua i passada la cruïlla a Espot arribarem a la Guingueta d’Aneu i a continuació a Esterri
d’Àneu.
Des de qualsevol de les dues poblacions podem realitzar una curta caminada per a visitar els
bunkers i els nius d’ametralladores que es van construir entre 1944 i 1948 per evitar que el Tercer
Reich i/o els Aliats entressin en territori espanyol i que formaven part de la misteriosa Línia P,
fortificacions que anaven des del Cantàbric a la Mediterrània. Podrem dinar a les taules que
trobarem a la Mollera d’Escalarre i a la vora del pantà de la
Torrasa a La Guingueta.
Una vegada dinats i sortint d’Esterri d’Àneu trobarem a
l’esquerra la carretera que puja a Son i des d’aquí per pista
asfaltada a les Planes de Son a on trobem l’edifici de Món
Natura Pirineus propietat de la Fundació Catalunya La
Pedrera, indret on pernoctarem, soparem i esmorzarem el
diumenge.
El diumenge pujada al pic de Quartiurles. Sortim de les
Planes de Son (1.532 m) i seguim el cartell indicador al refugi de Pla de la Font (1 h 40’) que puja pel
barranc del Tinter i el Clot Gran. La proximitat del refugi guardat de Pla de la Font (2.015 m) ens
donarà més seguretat d’anar per senders coneguts i que
trobarem senyalitzats amb pintura groga.
Des del refugi el coll de Fogueruix (2.110 m) és evident i amb
una forta i curta pendent arribem al cim marcat amb una
fita i des de on podem divisar el Mont Valièr, el Mont-roig, el
Certascan, el Ventolau, la Pica d’Estats, la Pica Roja, el
Monteixo, el Comapedrosa, la Torreta de l’Orri, la Serra del
Cadí, el Port del Comte,… i als nostres peus s’obre la
profunda vall de l’Escrita amb Espot en un cap, la vall del
Peguera, l’imponent Pui de Linya, els Encantats i a l’altre cap
el Pontarró. Al fons, mig s’entreveu l’estany de Sant Maurici; les nostres muntanyes més
emblemàtiques al nostre abast.

NOTES
HORA SORTIDA
ITINERARI
ESMORÇAR
DISTÀNCIA COTXE
TEMPS COTXE

Centre aquàtic: 7.00 h
Cervera-Agramunt-Isona-Tremp-SortEsterri d’Àneu
Artesa de Segre
230 km (anada)
3 hores (anada sense aturades)

PIC de Quartiules

9.5 km

Desnivell

685 m

PREU ½ PENSIÓ
(*) De 3 a 6 anys
(*) De 11 a 7 anys

52 € (*)
34 € (-35 %)
42 € (-20 %)

Places limitades i cal confirmar prèviament.
Per a consultes i detalls finals, utilitzem el grup de whatsApp específic per a la sortida.
Per a fer efectiva la reserva, es imprescindible ingressar el preu total al compte del Centre
Excursionista de MicroBank de La Caixa IBAN: ES11 0133 0387 3842 0000 3338 indicant el nom de
pagador/a i informeu-nos mitjançant el correu info@ceabrera.org o per Whatsapp
•
•
•
•

•

Cal portar la llicència federativa 2019 o sol·licitar la llicència temporal per a dos dies.
Restarà concretar el dinars del dissabte i diumenge, que portem i on dinem.
La pujada al pic de Quartiules és optativa i és pot retallar iniciant-la al refugi del Pla de la
Font.
Habitacions de quatre llits i en lliteres amb bany propi.
El preu per a l’activitat de l’observatori astronòmic i el cost del transport es determinarà
posteriorment, quan tinguem el cost definitiu.

