
  
4 dies salvatges amb raquetes de neu fent cims pel voltant del refugi de l’Illa 
 
     

 

 



La sortida 

 
 
 
 

Durant 4 dies s’anirà fent cims al 
voltant del còmode i bonic refugi de 
l’Illa. 
 

És una sortida tècnica, exigent, 
salvatge i s’ha de tenir un bon nivell 
físic i tècnic per poder realitzar-la. 
 

Es passarà per zones salvatges i molt 
boniques com la Vall d’Ensagents, 
Vallcivera i la Vall dels Agols. 
 

Es realitzaran varis cims com el Pic 
de Pessons 2864m, la Tosseta de 
Vallcivera 2848m,  el Pic de la 
Mugueta 2773m, el Pic de la Muga 
2861m, el Pic de Montmalus 2781m i 
el Pic de Gargantillar 2843m 
 

Per seguretat i qualitat el rati serà de 
màxim 6 clients per guia.  
 
  

 

 



Programa 

 
Dijous: Travessa: Cortals d’Encamp - Pic de Pessons - Refugi de l’Illa  
Es surt des de l’inici del camí d’Ensagents als Cortals d’Encamp. Es puja tota la bonica 
vall d’Ensagents passant pel seu refugi i seguidament es puja a la collada de Pessons 
i el Pic de Pessons 2864m. Les vistes sobre tot el circ de Pessons són fabuloses. La 
baixada és directe cap a l’Estany de l’Illa i seguidament el refugi de l’Illa.  
Desnivell: +950m, -350m       Distancia: 9Km 

 
Veure ruta en Fatmap: clic aquí 

https://fatmap.com/routeid/3179642/dia-1-cortals-d-encamp-refugi-de-l-illa?fmid=cp


Divendres: Circular: Refugi de l’Illa – Pic de la Muga – Refugi de l’Illa 
Esmorzem al refugi. Tornem a calçar les raquetes per pujar al Port de Vallcivera i 
seguir la cresta fronterera fins al cim de la Tosseta de Vallcivera 2848m. A partir d’aquí 
es segueix la cresta que porta al cim de la Mugueta 2773m i es continua fins al Pic de 
la Muga 2861m. Es baixa per la preciosa Vallcivera i es torna a pujar al Port del mateix 
nom per arribar al refugi. 
Desnivell: +550m, -550m      Distancia: 8Km 
 

 
Veure ruta en Fatmap: clic aquí 

https://fatmap.com/routeid/3179646/dia-2-pic-de-la-muga?fmid=cp


Dissabte: Circular: Refugi de l’Illa - Vall Civera - Pic de Montmalus – Refugi de 
l’Illa  
Des del refugi es farà una magnifica circular passant per la salvatge i espectacular Vall 
Civera. D’aquí es pujarà al estany, refugi i Pic de Montmalus 2781m, es baixar i s’anira 
a buscar espectacular Pas de Ribuls per poder tonar al refugi.   
Desnivell: +650m, -650m       Distancia: 10Km 
 

 
Veure ruta en Fatmap: clic aquí 

https://fatmap.com/routeid/3179649/dia-3-pic-de-montmalus?fmid=cp


Diumenge: Travessa: Refugi de l’Illa - Pic de Gargantillar - Camí de les Pardines 
Des del refugi es puja al Pic de Gargantillar 2843m i es cresteja per realitzar una 
multitud de bonys que porten al Cap dels Agols. A partir d’aqui es va baixant pel 
magnífic llom de Montuell des d’on es tenen molt bones vistes sobre la salvatge Coma 
dels Llops. S’arriba al turístic i famós camí de les Pardines, conegut per la passejada 
que port al emblemàtic llac d’Engolasters. 
Desnivell: +450m, -1350m       Distancia: 10Km 
 

 

 
Veure ruta en Fatmap: clic aquí 

 

 

https://fatmap.com/routeid/3179650/dia-4-refugi-illa-cami-de-les-pardines-cortals-d-encamp-refugi-de-l-illa?fmid=cp


Informació 

 
 

  

Dates, horaris i punt de trobada 
Del dijous 6 d’abril al diumenge 9 i del dijous 13 al 
diumenge 16 d’abril. Trobada a les 9h00 a l’inici del 
camí de les Pardines (costat Encamp). L’activitat 
s’acaba el diumenge cap a les 17h00 al mateix lloc. 
 
Nivell 
Nivell alt. Persones acostumades a fer excursions al 
voltant de 1000m de desnivell per dia i acostumades 
a progressar per itineraris tècnicament exigents. 
Aproximadament unes 8 hores caminant per dia. 
  
Material 
Preveure motxilla per caminar (35 litres ). No cal sac 
de dormir ja que el refugi té mantes. Us deixem les 
raquetes, pals i el material de seguretat (DVA, 
sonda, pala). Material adequat per una sortida 
hivernal, bones botes, polaines,... Una llista molt 
més detallada es donarà en el moment de la 
reserva. No dubteu en demanar-nos consells! 
 
El guia 
Guia de mitja muntanya amb molta experiència en 
guiatge de raquetes. 
 
 
 

 

 



Tarifes i reserves 

 

 
 

Assegurança 
És obligatòria. Si no en teniu us oferim la 
possibilitat de contractar una amb nosaltres, més 
info: 
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranca-
activitat-muntanya-guia 
 
Tarifes 
495€ inclou: 
- 3 Mitges pensions en refugi guardat 
- La prestació del guia durant els 4 dies 
- El material tècnic (raquetes i pals) 
- El material de seguretat (DVA, sonda, pala) 

 
Reserves 
Per transferència bancaria: 
Banc: CaixaBank 
Nom: Patrick Périssé 
IBAN: ES82 2100 3603 7220 0012 2651 
BIC: CAIXESBBXXX 
 
Per més informació: 
Natura i Aventura 
Email: patrickperisse@hotmail.com 
Telèfon: +376 349542 

 

https://www.naturaiaventura.ad/asseguranca-activitat-muntanya-guia
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranca-activitat-muntanya-guia
mailto:patrickperisse@hotmail.com

