
 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

activitat:  

Indret: Lles de Cerdanya  Data: 15/01/23 

Temps aproximació amb cotxe:  Temps de marxa (sense parades): 3 hores 

  

DIFICULTAT 
El grau de dificultat 

taula que hi ha al final 
de la fitxa 

   Severitat del terreny: 2 
 

  2 

Dificultat desplaçament: 3   Esforç necessari: 2  

  
Desnivell de pujada: 372m Desnivell de baixada: 372m 

Desnivell acumulat:  400m Distància: 6,7km 
Tipus de recorregut (linial/circular): circular  

  
Responsable i telèfon de contacte: Rosa Maria Forcadell Cuquet  670 679 647 

 20 
 Haga clic o pulse 

aquí para escribir texto.    
Hora de sortida: 6:30 Lloc de sortida/trobada: Pàrquing de la 

Quintana a les 6:30 / Davant de la caseta de 
venda de forfaits a les 9:00 

       11/01/22 

 
Descripció ruta : 
Aquesta ruta està pensada per a les persones que es volen iniciar en raquetes de neu. Abans de començar es 
farà una petita explicació de com utilitzar les raquetes, bàsicament tenen tres posicions depenent de si es 

progressió pel terreny. 
 
El recorregut comença a la  (1.956m), on es 
compraran els abonaments de dia per a raquetes de neu i es llogarà el material. A 
sender 21, marcat en marques vermelles per la Xarxa de Senders de Lles i Aransa, que també coincideix amb 

 
 

003m), que és un sender que puja fins al refugi 
del Pradell i serà per on es durà a terme la tornada
metres més endavant és creua la pista del GR 11.10 (2.032m). Tot seguit es gira a la dreta i es creua un 

nord-
 (2.097m), la qual uneix les estacions de Lles de Cerdanya i Aransa, es creua anant en compte 

comença querra. Es baixa per un petit sender fins 



.  
 

uerra en direcció nord-oest cap al Pla de les Someres, punt on el camí pot ser una 
mica perdedor i on hi ha alguns obstacles com una zona de tartera amb grans blocs de granit, per sort la neu 
facilita la seva progressió. 
a un gran prat de pastura (2.250m), es gira it sender que puja en 

d-oest el Tossal Bovinar (2.842m) i el pic de Coma 
 

 
, es baixa camp a través en direcció sud-oest cap el refugi del Pradell, es camina 

pel sender 19 de la Xarxa de Senders de Lles i Aransa, que és el mateix per on 
í 

 
 

surt del refugi en direcció sudest, 
 

 
ès: 

Les persones que no disposin de raquetes caldrà que ho comuniquin al fer la inscripció per tal de reserva-les 

  
 
Track: https://www.rutespirineus.cat/rutes/estany-de-orri-refugi-pradell-cap-de-rec-lles-de-cerdanya      
 
Mapa:  

 



Enllaços (web i pdf descarregables): https://www.rutespirineus.cat/rutes/estany-de-orri-refugi-pradell-cap-de-
rec-lles-de-cerdanya 
 
 
Equipament i material imprescindible 

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

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
  
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
  

Opcional  
 Farmaciola personal 
  
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida: Raquetes de neu i bastons       
 
Informe i valoració final: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.      
 

 
GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1  El terreny no està exempt de riscos 
2  risc 
3  Hi ha diversos factors de risc 
4  Hi ha bastants factors de risc 
5  Hi ha molts factors de risc 

 
1  Camins i cruïlles ben definits 
2  Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3  Exigeix la identi
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   
5   
 

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 

 
 


