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3 dies amb raquetes de neu pel refugi del Pla de la Font 
 
     

 

 

 



Cap d’any 

 
 
 
 

Si els altres anys, els caps d’anys eren 
especials, aquest ho serà doblament!! 
Decidim tirar endavant aquest 
esdeveniment malgrat tot el que esta 
passant però ho pensem fer respectant 
les normes vigent Covid 19. Per això hem 
decidit limitar l’aforament i aquesta any en 
el refugi només s’acceptaran 12 persones. 
Et proposem 3 dies de desconnexió i 
d'aventures caminant amb raquetes de 
neu i dormint al bel mig de muntanyes 
nevades. 
Com cada any, passarem la nit de fi d’any 
en un refugi guardat. Aquest any ens 
anem al Pallars Sobirà, al refugi del Pla de 
la Font, al límit del parc Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici.Com sempre, els guardes ens 
hauran preparat un sopar especial per 
aquesta nit tan esperada! 
 
 

 

 

 



Programa 

 
Dijous 31 de desembre: Planes de Son -Refugi 
del Pla de la Font 
Sortim des del centre de natura de les Planes de 
Son i pugem pel camí normal per dintre del bosc 
passant pels planells de la Posa, el Clot Gran i la 
Palomera. Sopar especial de fi d’any. 
Desnivell: +500m, -0m          Distancia: 4Km 
 
Divendres 1 de gener: Refugi del Pla de la 
Font – Cim del Pinetó – Refugi Pla de la Font 
Esmorzem al refugi. Tornem a calçar les 
raquetes per anar a fer el cim del Pinetó a 
2643m d’alçada!! Pujarem tota l’estona per a 
cresta i tindrem magnífiques vistes sobres el 
Encantats.  
Desnivell: +650m, -650m      Distancia: 8Km 
 
Dissabte 2 de gener: Refugi del Pla de la Font 
– Planes de Son  
Des del refugi farem una magnifica travessa a 
traves de prats i boscos fins el coll del Pas del 
Coro. D’aquí baixarem directe fins el centre de 
natura de Planes de Son. 
Desnivell: +110m, -600m       Distancia: 7Km 
 

 
 

 

 



Informació 

 
 

  

Dates, horaris i punt de trobada 
El dijous 31 de desembre a les 11h00 al centre de 
Natura de Planes de Son. L’activitat s’acaba el 
dissabte 2 de gener  cap a les 15h00 al mateix lloc. 
Link Google Map:  
https://drive.google.com/open?id=1pHUfpoz1RbuIql
9O6yJvT1N241w90r4L&usp=sharing 
 
Nivell 
Nivell mitjà. Persones fent excursions regularment o 
altres esports de resistència. Aproximadament unes 
6 hores caminant. 
  
Material 
Preveure motxilla per caminar (35 litres ). De cara al 
covid 19 haureu de portar el vostre sac de dormir i 
xancletes pel refugi. Us deixem les raquetes i pals. 
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. 
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Tarifes i reserves 

 

 
 

Assegurança 
Teniu la possibilitat de contractar 
assegurança amb nosaltres, més info: 
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranc
a-activitat-muntanya-guia 
 
Tarifes 
240€ inclou: 
- Sopar especial fi d’any 
- 2 Mitges pensions en refugi guardat 
- La prestació del guia durant els 3 dies 
Us deixem gratuïtament el material tècnic 
(raquetes i pals) 
 
Reserves 
Directament online en aquesta pàgina: 
https://www.naturaiaventura.ad/product-
page/raquetes-neu-cap-any-2021-refugi 
 

Per més informació: 

Natura i Aventura 
Email: patrickperisse@hotmail.com 
Telèfon: +376 349542rifes 
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