PIRINEUS I
6,7 i 8 JUNY 2008
SALLENT DE GÀLLEGORESPUMOSOPICS DE
L’INFERNBALNEARI PANTICOSA
DIA 6: Eixida després de dinar, hora exacta a determinar. Viatge (5 a 6
hores aprox.).Nit en hotel a Sallent de Gàllego.
DIA 7: Eixirem pronte de Salent de Gàllego 1.280m, embasament de la
Sarra 1.465m., remontarem per un dels barrancs mes verges i abruptes del
Pirineu: Aguas Limpias, pasant pel expectacular Pas de l'Onso, arribarem a
la conca glacial de Respumoso on és troba el refugi del mateix nom a 2.208
m. Dinem al refugi i per la vesprada farem una excursió als ibons d'Arriel
(45 hores), als peus del gegant Balaitous. Tornem a dormir al refu.
DIA 8: Ens alçarem encara de nit per remuntar la valleta de Llenacantal
que culmina al coll de Piedrafita 2782 m., ibon de Tebarray, coll de l'infern.
2.781m. Arribat a aquet punt i depenent de l'estat dels membres del grup,
oratge i demes circunstàncies podem atacar els Pics de l'infern (tres
tresmils) mentres part del grup espere al coll.
Des del coll baixarem als ibons Blaus 2.458 m., llac Bachimala 2.186m.,
costera del Fraile i fianlment al Balneari de Panticosa 1.636 m. on el bus
ens esperarà. Viatge de tornada. Arribada a Vilareal vora les 22:00.
CONSIDERACIONS:
 És tracta d'una activitat d'alta muntanya: indispensable una bona condició
física i mental.
 Acceptar en tot moment que estem en un grup nombrós i acceptar per tant
els limitacions i advantages que això suposa per tothom.
 En gran part del recorregut (60 %) trepitjarem neu, pel que és
indispensable un calçat adient i l'us de polaines.
 Si l'oratge és bo farà fred, si fos inestable …!!!
 Part de la travesa passa per àrees que estan exposades als allaus (no
oblidem que estem a la primavera el moment mes perillos a l'alta
muntanya); Si el risc fos elevat s'optarà per canviar l'itinerari previst.
 Pernoctarem en refugi guardat, el que suposa acceptar els normes de
convivència establides per la Federació. Disposem de dutxes i la posibilitat
de llogar llansols (per si no voleu carregar amb el sac de dormir).
 Portar una motxila lleugera i plena de ganes de passarho be.
TRANSPORT: Bus llogat.
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L’INFERNBALNEARI PANTICOSA
PREU: aprox. 145 € per als socis federats, 155€ pels socis no federats. La
reserva inicial és per 35 persones, amb preferència pels federats.
(Posiblement és puga ampliar el nombre).
PAGAMENT: 75 € a l'apuntarse a la llista, la resta les setmanes anteriors.
GUIA: Juanjo Chorro (juan0000@ozu.es)

