
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV

Nom de l’excursió: Raquetes Diurnes – Circ de Pessons – Grau Roig (Andorra)

Indret: Canillo (Andorra) Data: 05 de febrer 2023

Temps aproximació amb cotxe: 3h Temps de marxa (sense parades): 6 hores

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

   Severitat del terreny: 1   Dificultat d’orientació: 2

Dificultat desplaçament: 2   Esforç necessari: 3

Desnivell de pujada: 570/760 m Desnivell de baixada: 570/760 m

Desnivell acumulat:  1140/1520 m Distància: 9.6/10.4 km
Tipus de recorregut:  linial    circular

Responsable i telèfon de contacte: Albert Font - 689297517

Nº màxim d’assistents: 20 Nombre real d’assitents:      
Hora de sortida: ~9h00 Lloc de sortida: Casa de Colònies Aina (Canillo)
Data màxima d’inscripció: x/Feb

Descripció ruta i altres informacions d’interés:
Sortida de raquetes diurnes al dia següent de la lluna plena pel circ de Pessons amb dues propostes
de recorregut. 
Recorregut 1: Volta circular als llacs de Pessons (9.6 Km).
Recorregut 2: Volta circular als llacs de Pessons i pic dels Pessons (10.4 Km)
Depenent de la valoració prèvia i de les condicions climàtiques i nivològiques el dia de l’activitat,
s’optarà per un circuit o un altre 
Allotjament: Casa Colònies AINA (Canillo).  Mitja pensió 28€/per. Habitacions de 6 lliteres, cal
portar sac de dormir i tovalloles. Sopar a les 20:30h (sopa de caldo casolà, amanida, i pit de gall
d’indi arrebossat amb pernil  i formatge, iougurts i fruita. Només s’adapta menú per al·lèrgies
alimentàries). Esmorzar a les 8h (esmorzar només dolç, no salat).  

Track: https://www.wikiloc.com/snowshoeing-trails/pic-dels-pessons-o-del-gargantillar-grau-
roig-collada-dels-pessons-pic-dels-pessons-o-del-gargantil-34289165
https://www.wikiloc.com/snowshoeing-trails/circ-de-pessons-amb-raquetes-4202965
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: Raquetes i paraneus

Informe i valoració final:      

GUIA PER LA 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

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
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