
CAP DE SETMANA ALS PORTS AMB DUES 
EXCURSIONS CIRCULARS 

 
FITXA DE L’ACTIVITAT 

 
Tipus d’activitat: Itinerari excursionista per adults.  
 
Data:   19 i 20 de setembre del 2015 
 
Lloc i hora de la sortida:  Dissabte dia 19, a l’àrea recreativa de la 
Franqueta (Terme d’Orta), a les 8 h. 
 
Dissabte:  Des de el punt de trobada, anirem a buscar el pujador del camí de 
la Feixa de la Carrasca, i en forta pujada anirem carenejant fins el cim de la 
Tuqueta Blanca. Des de aquest cim, anirem cap a Terranyes i per la pista de les 
Foies ens arribarem fins el Plà de Centelles, lloc on ens sortirem de la pista per 
anar fins a les Foies per senda. Des de les corralisses de les Foies, pujarem a 
la Tosseta Rasa, baixarem fins el refugi de les Clotes, i pujarem fins la Punta 
Serena, fent una ullada a l’entrada del seu avenc. Baixarem fins la pista de la 
Vall d’Uixó i retornarem fins els vehicles. 
  
Diumenge: Canviarem de lloc i ens desplaçarem fins el terme de Beseit, per 
arribar-nos fins l’aparcament del Plà de la Mina, on deixarem els vehicles. 
Pujarem per l’antiga senda de la Mina Maruja fins a la carena, i d’aquí a 
l’Argaret. Magnífic mirador sobre el Parrissal, l’Arany i la Roca de Sant Miquel. 
De l’Argaret baixarem fins el Plà de la Mina a trobar els vehicles.  
 
Horari:  de 8 a 9 hores 1º dia, de 5 a 6 hores el segon dia. 
 
Desplaçament: Vehicle particular.  
 
Desnivell:  Uns 1.100 metres de desnivell acumulats per cada dia.   
 
 

  



 
 
 
 

 
 

 
Mapa general amb els itineraris dels dos dies ressaltats. 
 
 



 
Dificultat:  Itineraris amb certa dificultat tècnica, no  recomanables per a 
persones inexpertes o amb vertigen. És requereixen unes bones condicions 
físiques.  
 
Contacte:  Activitat organitzada des de el GEPEC, més informació a 
secretaria@gepec.org  , al telèfon 689 980 280 o a   ismael.arnes@gmail.com  
 

 
Observacions: 

 - Es prega màxima puntualitat, donat que un cop iniciada la sortida serà 
força difícil que algú es pugui incorporar al grup.  

 - L’organització es reserva el dret d’anular l’activitat o variar l’itinerari, 
si les condicions meteorològiques fan desaconsellable el segur 
desenvolupament de l’activitat.  

 - Opcional pernoctar a lo corral d’arnes la nit de divendres. 
 
Material: 

 - Roba adient per la temporada (impermeable, gorro, guants,...)  
 - Calçat de muntanya.  
 - Motxilla lleugera  
 - Aigua (mínim 2 litres) 
 - Menjar per la jornada (possibilitat d’encarregar prèviament el picnic 

pel 2º dia a l’allotjament). 
 
 
 

 


