AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA
PEDRAFORCA
CIRCULAR D’ACTIVITATS Núm. 167
JULIOL
Dissabte 16
ESPELEO:
Cavitat a determinar
Organitzadors: Gep
AGOST

A l’agost el centre romandrà tancat.
Si algun soci/a necessites alguna cosa, es pot
posar en contacte amb nosaltres mitjançant
correu electrònic.
SETEMBRE
Setmana del 14 al 17
SORTIDA EXTRAORDINÀRIA:
Casc de Marboré (3.008 m)
La setmana del 14 al 17 de setembre farem la sortida
de tres dies al Casc de Marboré 3.008 m.
Escollirem els dies de la sortida en funció de la previsió
meteorològica.
Anirem des de Gavarni amb el cotxe cap a les
Especieres fins al Coll de Tentes (Boucharo) on deixarem el cotxe a 2.119 m. En unes dues hores pujarem al
refugi de Serradets a 2.587 m. L’endemà al matí, farem
uns 650 m de desnivell fins al Casc de Marboré en unes
tres hores.
Tornarem a fer nit al refugi de Serradets i abans de
tornar a Barcelona farem un tomb per la zona.
La distància total del pàrquing al Casc i tornar: 14 Km.
A finals d’agost els interessats s’hauran de posar
en contacte amb un dels vocals de la sortida per
saber el nombre de participants i preveure la
logística necessària.
Organitzador: Juli Arrufat i Pau Manzanal
Dissabte 17 - Diumenge 18
SORTIDA INTERCLUBS:
A principis de setembre us informarem d’on es realitzarà
la sortida.
Organitzadors: Gep - Res
Diumenge 18
SORTIDES EN DIUMENGE:
Serra dels Tossals (Berguedà)
De modesta elevació (1.527 m en el Tossal de Vilella) és
encinglerada per totes bandes amb una carena
allargassada i planera, com correspon al seu nom.
Aquest és un itinerari de contrastos que la recorre de cap
a cap, pel solell i per l'obaga. Forma part del cordal que
delimita l'Alt Berguedà (o sobirà) del Baix (jussà). Inclosa
a la llista dels 100 Cims Emblemàtics de Catalunya.
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JULIOL - SETEMBRE 2016
Itinerari: Bv-4241 Boca Túnel de la Mina.-Santuari dels
Tossals, Mal pas de Runners, Coll del Bosc de Casòliba,
Tossal de Vilella, Coll del Bosc de Vilella, Pujada d'En
Matamatxos, Coll de Jouet, Boca Túnel.
Distancia: 10,22 Km.
Desnivell Acumulat: 645 m.
Durada: +- 5 h amb parades
Dinar: de Carmanyola o al Restaurant La Mina.
Trobada: 9  h al Rest. La Mina Km 10,700 Ctra. BergaSt. Llorenç de Morunys.
Organitzadors: Antoni Alcalà
Seguiu-nos al facebook o registreu-vos al web
www.aepedraforca.cat per estar al dia de les activitats
i veure les fotografies de les sortides.
A la web del Pedra trobareu els enllaços a la columna
de la dreta.

PARTICIPEU EN EL NOSTRE BUTLLETÍ
Envieu-nos l’article o fotografies que vulgueu publicar
o contacteu amb el Pau o la Conxita.

