
Nº registre activitat 9

Activitat

Excursionisme Dificultat Baixa

Lloc de trobada Hora 1/2 h 

Titulació Llicència mínima A

Alçada mínima 1895 m 

Alçada màxima 2320 m

Inici Activitat 324301/4705874 0' 0' 0 m 0 km 500 m Descens acumulat 457 m 

Punt pas 1 324042/4704540 1:30h' 1 :30h 2688 m 2688 m 2323 m Ascens acumulat 457 m 

Punt no retorn 2 Distància total 6,87 km 

Punt pas 3 324747/4703946 0:30h' 2:00 h 1047 m 3729 m 2262 m Hora sortida 09:00 h

Fi activitat 324301/4705874 1:15.h' 3:15 h 3140 m 6,8km 550 m Hora arribada 13:00 h

Destinataris de l'activitat

RISCOS

PERFIL

Cotxes particulars8:00

 Practicants habituals d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per vèncer els obstacles del camí.   

La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma o l’equipament adequat pot provocar lesions personals o a tercers, i contempla els riscos inherents en tota activitat realitzada 

en el medi natural.

Bota de canya alta, roba d'abric, paravent, gorro, protecció solar, frontal, llicència federativa i bastons. Aigua, esmorzar i dinar. 

Refugi de Taüll Mitjà de transport

Dificultat trami

Cap: Aparcament

Baixa: pista i prat

Baixa: baixada per pistes

Baixa: Baixada pistes i carretera

Responsable de l'activitat

Lloc

Rafel Fortuny Amb coneixements d'excursionisme

Material obligatori

Alçada
Distància 

acumulada

PIC DE LA PALA DE GINEBRELL                 15 de juliol de 2018

CIM DELS PIRINEUS 2018

PLA D’EMERGÈNCIA: Aviseu a algun membre de l'organització, que en cas de necessitat trucarà al 112. Seguiu les

indicacions de les autoritats competents.

MESURES MEDIAMBIENTALS: Comporteu-vos de manera cívica amb la natura, la resta de participants, els

responsables de l’activitat i el patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles,

emporteu-vos-les a casa.

L'ORGANITZACIÓ: Tots els canvis en l’itinerari, horari o organització de la sortida són responsabilitat exclusiva dels

membres de l'organització, que hauran de prendre les mesures que creguin oportunes pel bon desenvolupament de

l’activitat.

Els participants hauran d’ajustar-se a les indicacions dels membres de l'organització.

Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i omplir la fitxa oportuna.

L’activitat està coberta per una assegurança de RC però tanmateix és obligatori per a tots els assistents disposar de

llicència anual de la FEEC en vigor o assegurança temporal que cal demanar als responsables de la sortida abans de

l’inici d’aquesta.

Temps desplaçament

Distància 

parcial

Temps 

acumulat

Temps 

parcial

Coordenades 

UTM

 Parq.cart. Pistes Boí Taüll

Les Bassetes

Pic de la Pala de Ginebrell

 Parq.cart. Pistes Boí Taüll



El Pic de la Pala de Ginebrell és una muntanya de 2.324 metres que es troba al municipi de la Vall de Boí, a la comarca de l'Alta Ribagorça.

Al cim podem trobar-hi un vèrtex geodèsic (referència 258074015).

Descripció de l'activitat

Informació d'interès

Començarem a caminar per una pista que surt a costat de la carretera (1980 m), que porta a la collada de la Llobarçana, i al cap de poc creuarem una

tanca electrificada que recorre gairebé tot el cordal, per una porta que s'ha de tornar a deixar tancada. Seguirem la carena cap a l'esquerra, deixant el

camí i seguint la tanca pel costat dels prats. La ruta és força fàcil. Al davant es veu la Pica Cerví de Durro i enrere hi ha bones vistes. Després d'una

estona de constant pujada arribarem al Pic de la Pala de Ginebrell (2324 m) pel costat més fàcil. Baixarem una mica cap a la tanca, tornant enrera,

fins a trobar un lloc on es pot creuar. Baixarem per una pista que ens durà al llac artificial de la zona de Bassetes, on ens trobarem amb l'altre grup.

Seguirem les pistes de l'estació fins a arribar als edificis de la mateixa. Allà agafarem la carretera per tornar a l'aparcament on haurem deixat els

cotxes.


