
DADES TÈCNIQUES

DATA
Cap de setmana
18 i 19 d'abril
HORA SORTIDA
19h tarda, divendres 17 
LLOC SORTIDA
pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT
Cotxes Particulars
PROPOSA LA SORTIDA
Miquel Pérez
HORARI
Els dos dies +/- 08:00h
INSCRIPCIONS
Imprescindible confirmar 
l'assistència abans del  
dijous16 d'abril
- dimarts i dijous 
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC  
93 867 5213
- a en Miquel Pérez
617 421 458

ITINERARI
D'entrada anirem a fer les canals de la zona dels Llacs del 
Juclar i podrem dormir al Refugi del Juclar.
- Canal Snowbeer
- Corredor oest del pic d'Ascobes
- Corredor dels Èlfics
- Corredor sud de l’Alt del Juclar
- Corredor est i nord de Pic de Juclar
Tots tenen entre 45 i 70 graus d'inclinació màxima, més 
algun pas de tercer i quart mixt, i uns 400/500 de desnivell.

L'altra opció és fer les canals del Bony d'Envalira, corredor 
nord, dels Mussols... Pic Negre d'Envalira, corredor cen-
tral, nord-est... Pic dels Pessons, corredor central, nord, 
dels Isards... Pic de Montmalús, corredor nord-est, Occità-
nia... Pic alt del Cubil, corredor de la dreta, sud-est...

Divendres dormirem a la vall del Juclar per poder sortir 
molt aviat dissabte i poder fer les canals ben calents.
Diumenge decidirem si tornem a fer alguna canal per la 
zona o per Grau Roig.
En cas que dissabte ens quedem per Grau Roig, aniríem a 
dormir a un altre refugi guardat i diumenge faríem alguna 
canal per Arcalís, com al Pic de l'Angonella i el seu corre-
dor oest (de 45º a 80º i uns 350m)

OPCIONS Depenent de l'estat de la neu, el temps, etc, hi 
haurà un pla B: Algun pic amb neu, crestes, ferrades, etc.

EQUIP NECESSARI
Material per la sortida: arnés, piolet, grampons, 2 mos-
quetons, casc, 1 daisy, 2 cintes de 120m/m, roba d'abric i 
material personal
Material de pernocta: sac de plomes
Menjar: Sopar divendres, esmorzar, dinar i sopar de dis-
sabte i esmorzar de diumenge
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