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Circular 107   (09-10/06/2012) 
 
La informació sobre la sortida al Canigó, 9 i 10 de juny, es va trametre pels missatges de correu electrònic 
que es reprodueixen a continuació: 
 
 
14/05/2012 
 
** Per als qui vàreu venir a la sortida d'aquest diumenge: A l'autocar s'ha trobat una petita funda que 
pot ser d'una màquina de fotos o bé d'un mòbil. Qui l'hagi trobat a faltar por recuperar-la passant per la 
secretaria de l'entitat (la té en Ramon Casas). 
 
** Una altra cosa. Aquest cap de setmana farem la reserva de places per a pujar amb jeep al refugi de 
Cortalets. Si teniu previst venir a la sortida del Canigó i encara no us heu apuntat a la llista provisional cal 
que ho feu tan aviat com pugueu (el termini finalitza el divendres). També us podeu apuntar contestant 
aquest missatge i explicitant que voleu venir. 
 

***************** 
 
22/05/2012 
 
Tal com s'ha dit, la pujada des de Vilafranca de Conflent al refugi de Cortalets la farem el dissabte amb 
jeeps. I el diumenge pujarem al Canigó des del refugi, tornarem al refugi i després baixarem cap a Prada 
de Conflent (de fet acabarem abans, a Sant Miquel de Cuixà). 
 
Algunes persones han preguntat si hi havia la possibilitat de fer la baixada des del refugi fins a Prada de 
Conflent amb jeeps. Ho hem consultat amb els responsables de l'empresa i ens diuen que sí però amb les 
condicions següents: el preu d'un jeep de vuit places per fer la baixada seria de 150 euro (així doncs, si el 
jeep va ple el cost per cap surt a 18,75 euro). 
 
Si us plau, si voleu fer ús d'aquest servei caldria que ho manifestéssiu tan aviat com pugueu. 
 

***************** 
 
29/05/2012 
 
En relació amb la sortida prevista per als dies 9 i 10 de juny tenim que: 
 
Sortirem a dos quarts de nou del matí (8:30) del dissabte 9/06 del lloc habitual (plaça de l'Estació) per 
anar cap a Vilafranca de Conflent. És previst fer una parada a mig camí (Àrea de la Selva) i arribar a Vi-
lafranca cap a dos quarts d’una del migdia (12:30). Allà podrem dinar (cadascú que s’organitzi) i visitar la 
vila. 
 
A dos quarts de cinc (16:30) ens recolliran els jeeps per pujar-nos cap al refugi de Cortalets (Ara som 40 
inscrits; això vol dir que pujarem amb 5 jeeps). Cap a les sis tocades arribarem al refugi de Cortalets on 
ens instal·larem i soparem; el sopar és a les set de la tarda (19:00); horari europeu. 
 
Segons la normativa del Refugi: 
 



El refugi dels Cortalets, ja que és guardat, té matalassos i mantes, vosaltres heu de portar el sac de llen-
çol o de dormir. Podeu llogar sacs de llençol per 6 euro (llençol cosit en forma de sac de dormir). 
El refugi té dutxes calentes, que funcionen amb fitxes que valen 2 euro. 
No s'admeten gossos a l'interior del refugi. 
 
El diumenge ens llevarem tan aviat com es pugui per esmorzar (això cal concretar-ho) i sortirem per fer 
l’ascenció a la Pica del Canigó; la previsió és que la pujada es pugui fer en un parell d’hores “llargues”. 
Tot seguit tornarem al refugi i els qui no baixin en jeep seguiran cap a Prada de Conflent. Per no allargar-
ho més del compte finalitzarem l’etapa a Sant Miquel de Cuixà, uns 3 quilòmetres abans de Prada. El 
dinar s’haurà de fer pel camí i per tant caldrà portar-lo a la motxilla. 
 
Els qui facin la baixada amb jeep han de tenir en compte que el cost d’un jeep de 8 places és de 150 euro; 
ara per ara hi ha dotze persones interessades en baixar amb jeep. 
 
Finalment, el cost de l’excursió són 90 euro (pujada amb jeep: 20 euro, sopar, dormir i esmorzar al refugi 
35 euro; autocar, fotocòpies, ... 35 euro). A partir de demà, dimarts, podeu fer efectiu el pagament. 
 

***************** 
 
6/06/2012 
 
Més coses: 
 
** Al refugi cal que porteu el mínim equipatge possible. Penseu que hem de pujar 8 persones en un 
jeep i l'espai és limitat i també que el diumenge cal baixar-ho tot a l'esquena. 
 
** En arribar a Vilafranca de Conflent per anar a dinar (cadascú pel seu compte) podrem deixar les 
motxilles a l'autocar. 
 
** El diumenge per tal de fer la pujada a la Pica més lleugers se suposa que podrem deixar les coses al 
refugi. 
 
** Si es vol, a l'autocar s'hi podrà deixar roba, ... per canviar-se en finalitzar l'excursió. 
 
** Alguns heu preguntat si al refugi hi ha habitacions o només lliteres. Hem intentat preguntar-ho però 
com que la comunicació amb el refugi és problemàtica ara per ara encara no n’hem tret l'entrellat. 
 
** Tal com diu la normativa del refugi cal portar sac de dormir o equivalent. Al refugi hi ha mantes i 
s'hi poden llogar llençols. 
 

***************** 
 
Salutacions 
 
?????? 


