Marxa nòrdica · Ruta amb raquetes al prat de Bacies

Dissabte, 17 de febrer de 2018
DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
Es tracta d’un recorregut fàcil de 8 quilòmetres i uns 200 metres de desnivell.
Sortirem de l’aparcament de l’Estivella (Port del Comte) i anirem pujant suaument per camins
amples fins el Forat de la Bòfia, antic pou de glaç. Després anirem a buscar els Prats Basies i
Piquer, des d’on podrem gaudir de bonics paisatges hivernals i bones vistes. Farem una bona
volta per aquests prats i ens arribarem al Refugi de la Bòfia, actualment en runes. Allà
reprendrem un altre camí ample que tornarà a pujar suaument fins arribar a una baixada
entre arbres que ens conduirà fins a l’aparcament.
MATERIAL
Cal portar les raquetes (pròpies o llogades), ja posades a la mida de les botes, des de casa. A
l’estació no hi ha servei de lloguer. A Terrassa es poden llogar als Esports Camarasa de la
placeta Saragossa. Cal reservar-les amb temps.
Caldrà que porteu roba i calçat adequat per l’activitat (peces que pugueu anar afegint
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segons la temperatura, una prenda impermeable, paraneus, guants, gorra, botes i bastons
de muntanya o marxa nòrdica amb la roseta per a la neu.
ASPECTES ORGANITZATIUS
Sortirem puntualment a les 7.00 h de la Plaça Baltasar Ragon (la Magdalena) i ens aturarem
a fer un cafè al bar del càmping Solsonès (Solsona).
Qui ho desitgi es podrà quedar a dinar al Restaurant d’aquest mateix càmping, on ens
prepararan una bona paella! Ens fan aquest menú especial per a nosaltres. És per això que
cal confirmar-ho abans del dimecres 14 de febrer, i fer la reserva en ferm.
Els desplaçaments seran en cotxes particulars, despeses a compartir.

Informació destacada
Lloc de sortida: Plaça Baltasar Ragon (la Magdalena) a les 7.00 h
Dificultat: Baixa
Recorregut: 8 km
Desnivell: 200m
Durada : 3-4 hores
Vocals:
Albert Petit – 661234607
Anna Comellas – 601179424
Preu dinar: 18€ (amanida, paella, postres i beguda)
Inscripcions: del 5 de febrer al 14 de febrer. Places limitades a 30 que es cobriran per
ordre d’inscripció
Preu de la sortida: 5 €
Gratuït per als socis
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