
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

PROGRAMA  

Divendres 7 d’octubre 
Sortida de Sabadell a les 7 del matí, des de Plaça Catalunya, davant Hotel Sabadell 
Viatge en autocar (Recordeu que la mascareta és obligatòria durant tot el trajecte). 
Recorregut per la vall de Gerber (parc nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici) sortint des de 

l'estació Baqueira Beret, des de la base de la Peulla al Pallars, passant per l'estany petit,  

l'estanyola de Gerber i el Llac de Gerber. 6.3Km +300m 

Dinarem a mitja excursió, per tant s’ha de portar el dinar. Arribada a l’hotel a mitja tarda. 
 
Dissabte 8 d’octubre 
Matí:  Poble Aneto, Camí de la Creu i Gorgues de Llauset. 6 Km + 260 m 
Dinar a l’hotel. 
Tarda:  Sortirem des del poble de Vilamos des d’on farem una volta circular passant pels 

bucòlics paratges dels pobles de Arres de Sus i de Jus i la seva església, fins arribar a l’ermita de 

Sant Miqueu. 

Diumenge 9 d’octubre 

Excursió tot el dia : Llac de Montoliu, Mines de Urets, riu vermell (Unhola). 14 km.  450 m 

 
Dilluns 10 d’octubre 
Matí: Coth de Baretja Pic de Quadrilhes o deth plan dera serra. Ascenció a aquest tuc fronterer 
amb espectaculars vistes sobre Luchon i els cims mes alts dels Pirineus. 5 km +300 m 
Dinar a l’hotel. 
Tarda: Artiga de Lin Faigedes espectaculars a la tardor i  uells deth Joeu. Surgència de les 
aigües de la gelera de la Maledeta.  2,5 km. + 60 m. 
 
Dimarts 11 d’octubre 
Matí: Vall de Toran, fageda de Sant Laurent, espectacular fageda d’arbres centenaris pels 

boscos atlàntics de la vall d’Aran. Volta completa 7 km + 450 m,  possibilitat de fer un altre 

grup 4 km 250 m 

Dinar a l’hotel. 

Tarda: Camí de l’aigua des del coll de Pruedo fins a Mont Rumies passant per les canonades de 

la central d’Arties, desnivell inapreciable amb lleugera baixada 6 km. 

 
Dimecres 12 d’octubre 
Vall de Salenques, volta circular al parc natural del Posets Maladeta. Una volta per aquesta vall 

envoltada de fagedes amb bonics salts d’aigua. 6 km + 330 m de desnivell 

Una vegada finalitzada la sortida agafarem l’autocar  de tornada cap a Sabadell. 
 

 El programa de sortides podrà ser modificat, dependrà de les condicions 
meteorològiques i estat dels camins. 

 Cap de les excursions presenta dificultat tècnica al marge que ens trobem en un entorn 
d’alta muntanya. 

 Les excursions seran dirigides per Miquel Comes i amb el suport d’en Carles Llonch 
(guies de la UES). 

 



 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Allotjament en règim de pensió complerta a l’HOTEL ARAN La Abuela *** de Viella 

Adreça: Avda. Castiero, 5 · 25530 Vielha (Lleida) 

Web: http://www.hotelaran.net/ 

 

Material imprescindible: 

- Motxilla per les excursions 

- Cantimplora (1 litre o més) 

- Ganyips i/o altres per picar 

- Samarretes/pantalons per fer activitat 

- Calçat de muntanya 

- Mitjons de muntanya  

- Crema solar 

- Ulleres de sol 

- Barret i/o gorra 

- Impermeable 

- Jaqueta i roba d’abric 

- Petita bossa amb les necessitats mèdiques de cadascú/na 

- Esmorzar i dinar del primer dia 

 

* Tingueu en compte la meteorologia i portar la roba adequada  a les condicions 

meteorològiques. 

 

Material recomanable: 

- Bastons de marxa (millor plegables). 

- Telèfon mòbil 

- Càmera de fotografiar/prismàtics 

 

Sense oblidar, tot allò necessari que penseu que us pot fer falta per passar 6 dies (5 nits) fora 

de casa! 

 

EL PREU INCLOU:  

 

- Transport, anada i tornada, i taxi 4x4 per a totes les excursions 

- Tots els àpats, excepte l’esmorzar i el dinar del primer dia  

-  Guiatge en totes les excursions 
 

IMPORTANT! 
- Cal informar-nos si sou celíacs, vegetarians o vegans 

- Cal estar federat/ada per la FEEC.  Els no federats/ades (modalitat A) cal que tramiteu 

l’assegurança temporal obligatòriament (+13,70€ els 6 dies) 

- Si teniu preguntes o consultes ens podeu enviar un correu a info@ues.cat 

 

https://www.google.com/search?q=hotel+les+brases+adre%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDROKbHITbLUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUpk5Jek5ijkpBYrJBUlFgOpRKDM4eWJANJpl-9KAAAA&ludocid=10242225698060497904&sa=X&ved=2ahUKEwjjsMrslMHiAhUMmxQKHXnOAlAQ6BMwEHoECAoQAw
http://www.hotelaran.net/


Recordeu que heu de portar mascaretes, és obligada en els transports. 

PREU:  

- SOCIS: 585€ 

- NO SOCIS: 635€ 

- SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: 125€ 

Inscripcions: 

- 150€ de paga i senyal (abans del 27 de juliol) 

- Resta de pagament: abans del 23 de setembre 

 

En cas d’anul·lació: 

- Només es retornarà l’import íntegre per causes mèdiques justificades 

- Per cancel·lacions per altres motius: 

o Fins el 7 de setembre, es retornarà el 75% de l’import pagat 

o Fins el 27 de setembre, es retornarà el 40% de l’import pagat 

- No es tindrà dret a cap reembossament si la cancel·lació es fa el mateix dia o el participant 

no es presenta a l’hora de sortida 

- En cas d’anul·lació per part de l’organització es retornarà tot l’import. 

 


