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Projectes en marxa 

 

CAMINEM 

CIMS 

BAIXA’M LES ESTR ELLES 

EL ME U LL OC P R EFE RIT 

REFUGIS EN LLIBERTAT 

BIVACS D’ALÇADA 

CORRE MUNTANYES 

LA BASTARDA 

TASTEM L’ESCALADA 

BARRANCAM 

TEIDE 2021 

EXPERIÈNCIA 4000–E4K 

A RODA 

Com pensem i fem al CAM 

 
ElCAM ésun petitimodest club amb uns socis que 

comparteix en moltmésque l’afició per l’Esporta la 
Natura i la Muntany a:amistat, 
company erisme,honestedat,respecte,treballi 

esforçindiv idualien equip,llibertaten la forma de 
ferid’entendre la muntany a iparticipació activa de 
lespersones. 

 
Sialguna cosa caracteritza la majoria delsque som i 

fem elCAM ésla nostra capacitatde somiar 
reptes,impulsarprojectesi il·lusionar-nos compartint- 
losiportant- losa terme. 

 
Una altra característica diferencialde la gentdel CAM 

ésque ensuneix eldestíalque dirigim els 
nostrespassosino l'origen delqualpartim.Venim 

d'aquíid'allà,però anem a un mateix punt,de 
v egadesproper,altres v egadeslluny à. 

 
També ensfa una mica especialsla capacitatde 

col·laborariconstruiren equip.A partirde la idea d'un 
esdesenvolupa un projecte de tots. 

 

DinselCAM éspoden viure experiènciesi 

av entures,aquellesque v ulguis viure,però sobre 

totaquellesque vulguis crear.Perque elCAM és el 
llocperfecte perdissenyar-lesi trobarla 
company ia,elsuportielsrecursosque pots 

necessitarperfer-lesreali tat.  

 

FemCAM,femCLUB. 

PROJECTE “CIMS-CEN” 

TUC DE MOLIÈRES (3.010 m), des del refugi Espitau de Vielha 

(Boca sud del túnel de Vielha) 

17 - 18 ABRIL 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIO 

Entre Catalunya i Aragó, el Tuc de Molières és el tresmil més occidental  

de Catalunya i un dels clàssics del Pirineu. Destil·la un gran ambient  

d’alta muntanya i ens regala unes vistes sublims del massís de la 

Maladeta. Tot i la llargada de l’activitat, el refugi ens ofereix la possibilitat  

d’atacar el cim dividint -lo en dues jornades, pernoctant durant la pujada. 

És un cim molt agraït des de tots els punts de vista. 

Ruta: Aparcament hospital Vielha (1611 m) – Refugi  de Molières (2398 

m) – Coll de Molières (2937m) – Tuc de Molières (3010 m). Retorn per la  

mateixa ruta.  

 

FITXA TÈCNICA 

- Horari: 8 hores  

- Desnivell de pujada: 1.424 m 

- Desnivell de baixada: 1.424 m 

- Distància horitzontal: 14 km 

- Tipus de recorregut: Anada i tornada 

- Dificultats destacables: F+. Pendents de neu de fins a 45º i una petita 

grimpada abans d’arribar a l’aresta cimera 

 
PUNT DE TROBADA 

- Lloc de trobada 1: dissabte 17, a las 07:00 h, pàrquing Can Rajoler 

- Lloc de trobada 2: dissabte 17, a les 11:00h, Antic hospital de Vielha 
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FemCAM,femCLUB. 

CAL PORTAR 

- Roba adequada per a una activitat d’alta muntanya en aquestes dates  

(3 capes: interior, polar i paravent impermeable), botes d’alta muntanya,  

guants i mitjons càlids. 

- Material adequat per passar una nit al refugi lliure de Molières. Sac, 

funda i aïllant. 

- Grampons (ajustats a las botes prèviament!) i piolet (2n piolet opcional),  

casc, bastons (aquests opcionals).  

- Frontal, ulleres i protecció solar 

- Aigua i aliments per ingerir durant l’activitat  

- Targeta federació, farmaciola personal i telèfon mòbil  

 

RECOMANACIONS 

La sortida no té massa dificultat tècnica, pendents de neu de fins a 45º i  

una petita grimpada abans d’arribar a l’aresta cimera. És necessari saber  

moure’s amb autonomia en pendents nevades d’inclinació moderada.  

Busca informació de la proposta. Mira mapes. Estudia la ruta, tant la de  

muntanya com la de carretera. Molt important optimitzar el pes de la 

motxilla. A la muntanya cal ser respectuós,  autosuficient  i intel·ligent,  

més que valent.  

 
CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA 

Per dubtes, contacteu amb els promotors: 

- Xavi Garcia / 670 320 137 / jgs86_@hotmail.com 

- Sara Garcia/ 610 34 82 30 / saragarciap4@gmail.com 

- Data límit per a confirmar assistència: Dimecres 14 d’abril  

 
INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA 

- Informació del refugi 

- Informació meteorològica 

- Ressenya de l’activitat  

 
TROBADA INFORMATIVA: Dijous 15 d’abril, al CAM (online) (20:30h a 

21:30h) 

 

HAS DE TENIR PRESENT QUE A LES ACTIVITATS PROPOSADES PEL CAM 

NINGÚ GUIA A NINGÚ. NI NINGÚ MÉS QUE TU TÉ LA RESPONSABILITAT 

SOBRE EL QUE ES FACI O PASSI. 

TU ETS EL TEU PROPI GUIA I RESPONSABLE SOBRE L’ACTIVITAT! 
 

mailto:jgs86_@hotmail.com
mailto:saragarciap4@gmail.com
https://www.feec.cat/fem-muntanya/refugis/refugi/refugi-molieres/
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/42.630N0.698E
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/espitau-de-vielha-tuc-de-molieres-18351939

