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CIRCULAR D’ACTIVITATS Núm. 144
Dijous 1 – Diumenge 4
MULTIACTIVITAT:
· Excursió de Montrebei des de Corçà: A prop d’Ager,
molt equipada i bona per fer amb nens.
· Sortida amb kayak al pantà de Canelles: mig dia
kayak doble 45€) montsecactiva.com
· Parc astronòmic del montsec: visita de 2h a la nit,
nens gratuït amb super3, adults 6,50€. Cal reservar amb
antelació. parcastronimic.cat
Dormir: Camping d’Ager. Feu la reserva de bungalows
directament a campingager.com
Cal confirmar assistència per correu electrònic.
Organitzador: Judith Manzanal
Dimecres 14
SORTIDES EN DIMECRES:
Escletxes de l’Euga - Freixeneda
Itinerari: Coll Fred, font dels Castellans, Freixeneda,
Escletxes, els Colletets, coll dels cans, coll Fred.
Llargada: 11,3 Km.
Alçada màxima: 1.451 m
Alçada mínima: 1.175 m
Denivell acumulat: 386 m
Temps aproximat: 4:30 - 5 h amb parades
Trobada: Fabra i Puig a 2/4 de 8h
Esmorzar: 9h a la vall d'en Bas " hostal les Preses".
Dinar: de carmanyola
Cal anar amb assegurança d'excursió.
Organitzador: Pau Manzanal
Dissabte 17
Simposi: arqueologia, paleontologia i medi natural en
cavitats a Catalunya
L'activitat de l'espeleòleg té implícita l'exploració i l'estudi
del món subterrani. En el decurs de la mateixa es poden
trobar restes d'antigues faunes, vestigis del pas de l'home
amb les seves indústries i despulles i fauna recentment
desapareguda o actual que té el seu habitat o es troba
accidentalment en aquests espais.
Què cal fer davant la troballa, com avaluar-la i com donarla a conèixer als investigadors i a l'Administració?
La determinació "in situ" es dificultosa i l'actuació de l'espeleòleg és limitada per les lleis actuals.
Aquest Simposi té l'objectiu de redactar una Proposta
consensuada d'espeleòlegs i investigadors, que serà
presentada a l'Administració per a la seva consideració.
Lloc: Centre Cívic Urgell - Centre Cultural Teresa
Pàmies.
c/ Comte d'Urgell 145 Bcn. Inscripció gratuïta. Aforament
limitat. (cal confirmar assistència)
Hora: de 9h a 14:30h
Inscripcions: Pirenaic, cep@pirenaic.cat 933024239
Organitzadors: Pirenaic, Federació Catalana d'Espeleologia, Associació d'Arqueòlegs de Catalunya

MAIG 2014
Diumenge 18
BTT:
El castell de Castellet
En breu més informació a la web.
Organitzador: Sergi Font
Diumenge 18
SORTIDES EN DIUMENGE:
Solduga i Cuberes (Pallars Sobirà)
L’ocupació de balmes com a llocs habitats era habitual en
l’època medieval, corresponen als primers assentaments
de nous pobladors d’un territori, els quals busquen, en
aquests refugis naturals, la protecció que en garanteixi la
seva supervivència.
Visita de les viles troglodites de Solduga i Cuberes.
Itinerari: Trencall poble de Baen, cotxe fins l’Oratori M.D.
De l’Esplà, Salt de la Núvia, Solduga, Espluga de
Cuberes, Oratori M.D. de l’Esplà.
Llargada: 9,7 km
Desnivell acumulat: +- 550 m.
Durada: 4,30 h.
Trobada ja esmorzats: Sortida BAEN al km. 295 de la
N-260, tot just sortint del congost de Collegats direcció
Nord, a les 9,30h.
Dinar: de carmanyola.
En el primer tram en cotxe s’ha de pasar una riera. En cas
de anar molt plena i no poder creuar en vehicle utilitari es
farà una excursió alternativa.
Per els que ho vulguin, es podrà fer nit amb sopar i
esmorzar, a l’alberg de Tremp.
Es deman confirmació per l’estada a Tremp.
Es recorda que es obligatori de tenir l'assegurança
adequada per a les activitats de l'entitat.
Organitzador: Antoni Alcalà
Diumenge 25
ESQUI DE MUNTANYA: Aneto
En breu més informació a la web.
Organitzador: Sergi Font
Dimecres 28
SORTIDES EN DIMECRES:
Serra del Pou.
Itinerari: L’Albiol, Mas Nou, Mas de Tinet, Fonts del riu
Glorieta, Cova del Soldat, La Nevera, grau de la Estelada,
Mas Nou, L’Albiol.
Longitud: 11Km.
Desnivell: 320m.
Durada: 5h 30min.
Esmorzar: al Restaurant L’Albiol (cal confirmar-ho dos
dies abans)
Dinar: de carmanyola
Trobada: Palau de Pedralbes a les 7:15h
Organitzador: Rafael Bosch

