
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 
Nom de l’excursió: Pantà  de Sala d'Heures i Aeròdrom de la Guerra Civil 

Indret: 

Voltants de Taradell,  
Santa Eugènia  i Sant Julià

Data: 
 19/01/2020 

Temps aproximació amb cotxe: 1h Temps de caminar (orientatiu): 5h 

DIFICULTAT 
El grau de 
dificultat s’indica 
d’acord amb la 
taula que hi ha al 
final de la fitxa 

   Duresa del terreny: 1   Dificultat d’orientació: 2 

Dificultat desplaçament: 2   Esforç necessari: 3 

Desnivell de pujada: 150 m Desnivell de baixada: 150 m 
Desnivell acumulat:  300 m Distància horitzontal: 18 km 
Tipus de recorregut:  linial    circular Severitat del medi natural: humitat i fang 
Orientació de l’itinerari: Dificultat del desplaçament: cap 
Quantitat d’esforç necessari: normal Pendent màxima: 15% 
Responsable i telèfon de contacte: Núria Carol 686324851 
Nº màxim d’assistents: 30 Nombre real d’assitents: 

Horari i desplaçaments: sortida 8:30 de 
l'aparcament 1 d'octubre de Taradell 

Data màxima d’inscripció: 11 de gener. la 
DATA LÍMIT és pels que ens quedem a dinar, 
si no us quedeu a dinar el 15 és la data límit.      

Descripció ruta:  
Sortim cap al Nord i passem pel darrera de la urbanització La Roca, cap al pantà, del pantà anem 
a la zona de l'aeròdrom, no ho veurem tot ja que les runes estan molt escampades, anirem on 
se'n concentren més,  girarem cap al sud en sentit Vilalleons, però abans d'arribar-hi ens 
desviarem per agafar el camí de tornada, passarem per una bassa i farem el tram de més 
pendent puja força però no és llarg, sortirem a una pista i en el punt més alt ens desviarem a 
l'esquerra  per baixar cap a Taradell. Els que ens quedem a dinar ho farem al  Restaurant Set 
Fonts de Sant Julià de Vilatorta, amb un menú de 20 €, i a la tarda (optatiu) podem anar a 
passejar per la Ruta del Molins, que val molt la pena i és allà mateix . 

ACLARIMENT: la DATA LÍMIT és pels que ens quedem a dinar, si no us quedeu a dinar el 15 és la 
data límit. 

Track: 

Mapa: 



 
Enllaços (web i pdf descarregables):  
      
 

 
  Equipament i material imprescindible 

Organització 
 Emisores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 

 

Individual  
 Protecció solar  
 Ulleres de sol 
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Manta d’emergència 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
 Telèfon (carregat) 

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
 Roba de recanvi 

 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:       
 
Informe i valoració final:       
 

 
VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i 
punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal 
vorejar 

  
Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 
 


