PLA D’EMERGÈNCIA TRAVESSES
INFORMACIÓ GENERAL
Subgrup*:

Cabres

Nº menors*:

16+ Núria (monitora)

Nº adults*:

4

Total persones*:

21

Tlf. europeu d’emergència

112

Tlf. contacte campament*:

Helena Valls (629606409)

Tlf. emergència Barcelona*:
Tlf. UEC*:

934545855

Altres tlfs. d’emergència (GRAE,
GREIM-GC, CRS, PGHM):

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT
DIA 1
Data de l’activitat*:

22/07/2021

Punt de partida*:

Campament (Pont de Morieto, Tavascan)

Descripció del recorregut*:

Campament - Refugi Pleta de Prat - Estany
de Mascarida

Punt d’arribada i pernocta*:

Estany de Mascarida (bivac)

Desnivell aproximat acumulat*:

+1000

Vies d’escapatòria (carretera, campament,
altres)*:

Tornar al campament o anar al Refugi Pleta
de Prat o al Refugi de la Gola

Lloc alternatiu on dormir resguardats:

Refugi de la Gola o Refugi Pleta de Prat

Possibilitats per escurçar el recorregut:

-

Entrada en altres estats (en cas de rescat
prioritzar hospitals espanyols per
accessibilitat en cotxe):

-

DIA 2
Data de l’activitat*:

23/07/2021

Punt de partida*:

Estany de Mascarida (bivac)

Descripció del recorregut*:

Estany de Mascarida- Refugi de la GolaPic de Ventolau- Refugi Mont-roig- Estanyet
de Mollàs- Estany del Port

Punt d’arribada i pernocta*:

Estany del Port (bivac)

Desnivell aproximat acumulat*:

+800 // -1000

Vies d'escapatòria (carretera, campament,
altres)*:

Pàrking Pleta Palomera

Lloc alternatiu on dormir resguardats:

Cabana de l’Estany del Port

Possibilitats per escurçar el recorregut:

Fer nit al Refugi de la Gola, no fer el
Ventolau

Entrada en altres estats (en cas de rescat
prioritzar hospitals espanyols per
accessibilitat en cotxe):

-

DIA 3
Data de l’activitat*:

24/07/2021

Punt de partida*:

Estany del Port

Descripció del recorregut*:

Estany del Port- Estany de FlamisellaEstanys blaus- Coll de Certascan- Pic de
Certascan- Refugi de Certascan

Punt d’arribada i pernocta*:

Refugi de Certascan

Desnivell aproximat acumulat*:

+800 / -600

Vies d'escapatòria (carretera, campament,
altres)*:

Pàrking Pleta Palomera o carretera que
arriba al Refugi de Certascan

Lloc alternatiu on dormir resguardats:

-

Possibilitats per escurçar el recorregut:

No fer el cim de Certascan i anar al refugi
directament

Entrada en altres estats (en cas de rescat
prioritzar hospitals espanyols per
accessibilitat en cotxe):

-

DIA 4
Data de l’activitat*:

25/07/2021

Punt de partida*:

Refugi de Certascan

Descripció del recorregut*:

Refugi de Certascan- Campament

Punt d’arribada i pernocta*:

Campament

Desnivell aproximat acumulat*:

-1000

Vies d'escapatòria (carretera, campament,
altres)*:

Carretera del Refugi de Certascan

Lloc alternatiu on dormir resguardats:

-

Possibilitats per escurçar el recorregut:

-

Entrada en altres estats (en cas de rescat
prioritzar hospitals espanyols per
accessibilitat en cotxe):

-

