
la xiruca foradada 
Centre excursionista 
el Pla de Santa Maria 

 
 

Telf. 633 40 20 63 
http://www.laxirucaforadada.cat/  

 

Activitat 
Excursionisme 

Sortida amb raquetes de neu  

Estany de Sant Maurici - Estany de ratera Dificultat Baixa 

Lloc de trobada Aparcament entrada d’ESPOT Hora trobada 8:30 Transport Cotxes particulars 
Hora Inici 
Activitat  

9:00 
Temps 

desplaçament 
30` 

Responsable Activitat Josep M Silvestre Casas Titulació Monitor excursionisme Àpats Esmorzar de motxilla 

datum 
WGS 84 

Lloc 
Coordenades 

UTM 
Temps 
parcial 

Temps 
acumulat 

Distància 
parcial 

Distància 
acumulada 

Alçada Dificultat tram 
Alçada mínima 1922 

Alçada màxima 2228 

Inici Activitat Llac de Sant Maurici 112516/5248617 0 0 0 0 1927 Inici ruta Descens acumulat 285 

Punt pas 1 Estany de Ratera 110755/5249572 1h 1h 2km 2km 2182 Pista forestal nevada  Ascens acumulat 285 

Punt pas 2 retorn Mirador llac  109998/5249367 0.45h 1.45h 1.2km 3.2km 2162 Pista i senderó innivat Distància total 8.7km 

Punt pas 3 Cascada de Ratera (Mirador) 111188/5249224 1h 2.45h 3km 6.2km 2036 Pista i senderó innivat Hora sortida 9:00h 

Fi activitat Llac de Sant Maurici 112516/5248617 1h 3.45h 2.5km 8.7km 1927 Senderó innivat Hora arribada 14:00h 

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

RISCOS 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. 

Material obligatori Calçat adequat preferiblement bota de canya alta, roba d'abric, paravent, gorro, guants, protecció solar, llicència federativa C. Aigua i menjar pel camí. Raquetes, pala, DVA, sonda, 
paraneus 

Perfil 

 

Ruta 

 
 

 



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. 

 
Descripció de l'activitat 

 
Sortirem d’Espot, on agafarem els taxis 4x4 que ens duran al llac de Sant Maurici. Allà ens posarem les raquetes per començar l’activitat. Agafarem el camí que puja en 
direcció a l’Estany de Ratera, on valorarem si continuem una estona més o si tornem baixant per la Cascada de Ratera i després vorejant l’estany.  
Cal tenir present que ens trobarem en un entorn on les condicions climatològiques i l’estat de la neu poden condicionar molt la dificultat de l’activitat, per aquest motiu 
pot ser modificat l’itinerari en funció de les condicions esmentades. 
 
 

Informació d'interès 
 
L'Estany de Sant Maurici és un llac pirinenc situat al terme del 
municipi d'Espot, dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Té una superfície de 0,215 km

2
, que equival a 

21,5 hectàrees. Fa uns 1.100 metres de llarg per uns 200 
d'ample, amb un volum d'aigua d'uns 2,6 Hm³, gràcies a la 
petita presa de Sant Maurici construïda per augmentar la seva 
capacitat.

 

L'Estany de Ratera és un estany pirinenc del terme municipal 
d'Espot, dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Està situat a 2.130 m d'altitud, entre l'estany de la 
Cabana i el de Sant Maurici. 
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