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Projectes en marxa

PROJECTE CIMS-ORI
PINETÓ (2.664 m) I GRAN ENCANTAT (2.748 m)
9 i 10 de juliol de 2022
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DESCRIPCIO
Els Encantats són dos pics emblemàtics al parc nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, separats per una marcada
bretxa (2.624 m l'Enforcadura). La llegenda explica que aquestes dues
penyes són la de dos caçadors petrificats en fer cas omís de la seva
participació a la litúrgia dominical per la seva ànsia per caçar sarris.
En el moment de la consagració, la muntanya es va partir en dues
meitats aproximadament iguals donant lloc als dos gegantins penyals
dels Encantats. Nosaltres ens dirigirem al Gran Encantat per gaudir
d'aquesta increïble cimera.
El dissabte, realitzarem l’ascensió al pic de Pinetó (2.664 m) des del
pàrquing del refugi del Pla de la Font. Un itinerari senzill sense cap
dificultats, amb vistes espectaculars al vall d’Escrita.
El diumenge, realitzarem l´ascensió al Gran Encantat per la via
normal, passant pel refugi Ernest Mallafre, des del poble d´Espot
(1.340 m). Partirem d’Espot i agafarem el camí que puja a l'Estany de
Sant Maurici i poc abans d'arribar al estany ens desviem cap al Refugi
Ernest Mallafré (1.934 m). Des d’allà, ens desviem a mà esquerra, on
agafarem un camí ben marcat i trepitjat encarant els dos imponents
cims dels Encantats, primer entre avets directes als seus farallons i

El CAM és un petit i modest club amb uns socis que
comparteixen molt més que l’afició per l’Esport a la
Natura i la Muntanya: amistat, companyerisme,
honestedat, respecte, treball i esforç individual i en
equip, llibertat en la forma de fer i d’entendre la
muntanya i participació activa de les persones.
Si alguna cosa caracteritza la majoria dels que som i
fem el CAM és la nostra capacitat de somiar reptes,
impulsar proje ctes i il·lusio nar-nos compartint-los i
portant-los a terme.
Una altra característica diferencial de la gent del CAM
és que ens uneix el destí al que dirigim els nostres
passos i no l'origen del qual partim. Venim d'aquí i
d'allà, però anem a un mateix punt, de vegades proper,
altres vegades llunyà.
També ens fa una mica especials la capacitat de
col·laborar i construir en equip . A partir de la id ea d'un
es desenvolu pa un projecte de tots.
Dins el CAM és poden viure experiències i aventures,
aquelles que vulguis viure, però sobre tot aquelles que
vulguis crear. Per que el CAM és el lloc perfecte per
dissenyar-les i trobar la companyia, el suport i els
recursos que pots necessitar per fer-le s realitat.
Fem CAM, fem CLUB.
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després flanquejant-los per les costes de la Vall de Monestero.
Arribarem a la tartera que es troba habitualment força deteriorada
(canal que puja al coll dels Encantats) i després de la pujada per la
tartera, comencem l'última pujada cap al cim amb algunes grimpades.
Arribats al coll dels Encantats ve la part més tècnica de l'ascensió,
superant un primer ressalt fàcil entrem en una canaleta que hem de
pujar lleugerament cap a la dreta per una part de roca més clara i
sortirem a l'aèria aresta per guanyar el bonic cim (passos de II-III
graus moderadament exposat). Els darrers metres fins al cim són per
camí fàcil.
Es baixarà pel mateix camí realitzant un ràpel de 60 metres des d’un
parabolt instal·lat i estrepar després la part més fàcil. De tornada al
Refugi Mallafré continuarem baixant fins a Espot pel mateix camí per
on em pujat.
Per pernoctació: en càmping (o àrea de furgoneta) en el poble
d’Espot. Una vegada tancada la convocatòria, organitzarem la
logística de la pernoctació.
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FITXA TÈCNICA
- Horari: dia 1: 4h30; dia 2: 9h00
- Desnivell de pujada: dia 1: +650 m; dia 2: + 1100 m
- Desnivell de baixada: dia 1: -650 m; dia 2: - 1100 m
- Distància horitzontal: dia 1: 8 km; dia 2: 14 km
- Tipus de recorregut: anada i tornada
- Dificultats destacables: Es requereix bona forma física, autonomia
en alta muntanya i saber caminar amb soltesa en terreny descompost.
El diumenge, ruta amb algunes grimpades amb passos de II-III graus
moderadament exposat. Es requereix autonomia per baixada en ràpel
i és imprescindible no tenir cap tipus de vertigen.
PUNT DE TROBADA
1r punt de trobada: Dissabte 9 (09:30h), pàrquing del bonÀrea en Can
Jorba.
2n punt de trobada: Dissabte 9 (12:15h), pàrquing del refugi del Pla de
la Font. Des Espot: per la carretera comarcal LV5004, desviament
direcció Jou. Passada aquesta població, a 1km trobem la pista
senyalitzada (apta per a tot tipus de vehicles), són 8km fins al
pàrquing.
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CAL PORTAR










- Sistema de 3 capes. Roba adequada per a una activitat d’alta
muntanya en aquestes dates: primera capa tèrmica, segona
polar/softshell i paravent impermeable com a tercera), botes d’alta
muntanya de estiu, gorro/tubular, guants fins i mitjons.
- Casc i bastons (opcionals).
- Frontal, ulleres i protecció solar.
- Aigua i aliments per ingerir durant tots els dies de l’activitat.
- Arnés, 3 mosquetons HMS, cordino per realitzar nus Marchard, baga
de seguretat, revers, cordes comunes
- Targeta federació, farmaciola personal i telèfon mòbil.
RECOMANACIONS
Busca informació de la proposta. Mira mapes, estudia la ruta tan la de
muntanya com la de carretera. Molt important optimitzar el pes de la
motxilla. A la muntanya cal ser respectuós, autosuficient i intel·ligent
més que valent.
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CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA

Com pensem i fem al CAM

- Danila Guagnozzi 666242325/ danilagua77@gmail.com
- Sophie Jullien 675704865/ sophjullien@gmail.com
- Data límit per confirmar assistència: 30 de juny

El CAM és un petit i modest club amb uns socis que
comparteixen molt més que l’afició per l’Esport a la
Natura i la Muntanya: amistat, companyerisme,
honestedat, respecte, treball i esforç individual i en
equip, llibertat en la forma de fer i d’entendre la
muntanya i participació activa de les persones.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Si alguna cosa caracteritza la majoria dels que som i
fem el CAM és la nostra capacitat de somiar reptes,
impulsar proje ctes i il·lusio nar-nos compartint-los i
portant-los a terme.

- Informació meteorològica: Meteo
- Ressenya de l’activitat: El Pinetó i El Gran Encantat (ressenya i vídeo)
TROBADA INFORMATIVA: DIJOUS 07 de Juliol de 2022, AL CAM (20:30 h A
21:30 h)
TINGUES PRESENT QUE A LES ACTIVITATS QUE PROPOSA EL CAM
NINGÚ GUIA A NINGÚ, NI NINGÚ MÉS QUE TU TÉ LA RESPONSABILITAT
SOBRE EL QUE ES FACI O PASSI.
TU ETS EL TEU PROPI GUIA I RESPONSABLE SOBRE L’ACTIVITAT
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