FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

TÍTOL DE L'ACTIVITAT: PUNTA DE LLITEROLA (3.132 m)
DIA: 26 de Febrer de 2017
LLOC I HORA DE SORTIDA: diumenge 26 de febrer a les 6:00 Camp d’Esports
COORDINA: Raül Cristóbal (696093006) rocg33@gmail.com

BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Aquesta sortida està subjecta al nivell d’allaus que estigui estimat en la zona. En
principi amb nivell 2 es podrà fer la sortida sempre i quan el temps bonament ens
acompanyi. Amb nivell 3 haurem de confirmar la sortida.
La sortida està prevista a les 6:00 des del camp d’esports per arribar al final de la
carretera de los Llanos del Hospital de Benasque a les 8:00 i poder començar a pujar a
les 8:30 per la vall de Remuñe.
Si es disposa d’un mínim de dos cotxes, la intenció és pujar per la vall de Remuñe
cap al portal de Remuñe, i des d’aquí encarar al cim per la vesant est inicialment i la

vesant nord-est en el tram final. Aquest tram final pot ser que ens haguem de treure
esquis i posar grampons. La baixada serà resseguir l’últim tram de pujada per anar a
buscar el llac de Lliterola i des d’aquí anar a buscar la carretera per la vall de LLiterola.
Prèviament al matí haurem deixat un dels cotxes en el punt final per poder retornar al punt
de sortida. pont de Lliterola.

DIFICULTAT: D (Difícil) Sortida exigent físicament i un tram final una mica tècnic
(evitable si no es vol arribar al cim).
Temps aproximat: 4,5-5 hores de pujada i 1-1,5 hores de baixada, depenent del nivell
del grup
Desnivell: +1.507 m -1.667
Longitud total: 14,6 km
MATERIAL NECESSARI: Arva, sonda, pala, grampons, piolet frontal, roba d’abric,
menjar, beure, crema solar.
LLICÈNCIA FEDERATIVA . FEEC Modalitat: D

Avis Legal: En compliment de la LLEI 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran introduïdes
en el nostre fitxer de FICHESOCIS automatitzat de dades personals, amb la finalitat de:
Gestió d´activitats associatives, culturals, recreatives, esportives, socials i realitzar fotos
per al lloc web del Centre. Pot exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació,
oposició i revocació d'aquestes dades, a l'adreça: C\ COMERÇ 25 amb codi postal 25007
de LLEIDA o a cel@cel.cat

