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CIRCULAR D’ACTIVITATS Núm. 178

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
Dissabte 2 - Diumenge 3
ALTA MUNTANYA:
Pic d’Escobes, 2.781 m (Andorra)
Inscripcions: secretaria del Cep
Organitzador: Pirenaic, cep@pirenaic.cat, 93 302 42 39
Setmana del 12 al 15
SORTIDA EXTRAORDINÀRIA:
Llauset
La setmana del 12 al 15 de setembre farem la sortida
de tres dies a Llauset.
Escollirem els dies de la sortida en funció de la previsió
meteorològica.
1r dia: Anada al poble d'Aneto i fer pista fins a la presa
de Llauset on deixarem els cotxes. És una caminada de
1.30 h fins al refugi de Llauset. A la tarda, opcional al
"Collado de Vallibierna" (recomanable). Dormir al refugi
de Llauset.
2n dia: Anirem des del refugi de Llauset fins als llacs
d'Anglios i baixarem per la Vall Ribueno fins a baix de tot
per anar a buscar el cotxe que hem deixat i tornarem a la
presa a recollir els cotxes que havíem deixat el dia
anterior. Dormirem al poble d'Aneto o Vilaller.
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: Pau Manzanal i Eduard Mitjà.
Divendres 15
PROJECCIONS I XERRADES SOBRE MUNTANYA:
Hora i lloc: 20 h
Lloc: c/ Duran i Bas 16, baixos 1r (seu social Pirenaic)
Organitzador: Pirenaic
Diumenge 17
ESPELEO:
Cova del Toll (Moià)
Per a celebrar el 50è aniversari del Gep anirem a visitar
aquestes coves prehistòriques. Els més agosarats
podran sortir pel meandre.
Dinar: de carmanyola
Trobada: a determinar
Organitzadors: Gep

AGOST - SETEMBRE 2017
Diumenge 17
SORTIDES EN DIUMENGE:
Sadernes - Talaixa (Garrotxa)
Itinerari: Sadernes, Riera de Sant Aniol, Pont d'en
Valentí, Sant Valentí de Talaixa, Salt de la Núvia, El
Gomarell, Pont d'en Valentí, Sadernes.
Distancia: 14 km
Desnivell: 634 m
Durada: 5 h aproximadament
Dinar: de carmanyola
Trobada: a determinar
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.

