BUTLLETÍ INFORMATIU
GENER 2016

AGENDA MES DE GENER:
 2 ESCALADA A MALANYEU
 11 OBRIM LA MOSTRA DEL 40è
ANIVERSARI AL FORN ROMÀ
 15 INAUGURACIÓ OFICIAL DE
L’EXPOOSICIÓ
 16 ALTA MUNTANYA . NÚRIA ,
ASCENSIÓ CIMS DE NOUCREUS i
NOUFONTS (2799 i 2862 metres)
 22,23 i 24 ESTAREM PRESENTS A
LA MOSTRA (AL FORN ROMÀ)
 30 ESCALADA EN GEL.
Recordeu que per les sortides tècniques és
imprescindible ser soci del club i tenir la
llicència federativa (C o superior). En les
sortides fora de l’estat imprescindible
llicència corresponent a l’activitat.
Participació sortides desembre : 110
persones.

EL CLUB AMB LA MARATÓ
Enguany el club ha col·laborat en la
marató de TV3. Per aquest motiu el
diumenge dia 13 de desembre, es va
organitzar una passejada al voltant de la
muntanya que envolta el terme. La
participació va ser de 73 persones i la
recaptació de 365 euros. El club va
assumir el cost de fer els tapaboques per
l’import de 363 euros.

SECCIÓ FAMÍLIES:
Propera sortida:
14 de febrer a la serra d’Ataix ( 15 minuts
en cotxe des de Sant Vicenç)

OBERTURA CLUB MES DE GENER:
Dijous 7 de gener
Dimarts 22 de gener
Dijous 14 de gener
Dimarts 19 de gener
Dijous 21 de gener
Dimarts 26 de gener

Dia 28 : Reunió de Junta

Participants de la sortida del mes de novembre al
Montseny.

LLICÈNCIES 2016
Ja es poden tramitar les llicències
federatives del 2016.
Volem recordar a tots els socis la
conveniència
d’estar
federat,
especialment els qui realitzin activitats
tècniques , i també aquells que realitzin
activitats fora de l’estat espanyol, en
aquests casos els club demanarà als qui
participin, en les sortides organitzades pel
club, que tinguin la llicència que s’escaigui
a l’activitat a realitzar.

Considereu-vos convidats tots
socis, amics i simpatitzants .

els

Qualsevol soci que vulgui col·laborar
només cal que ens ho faci saber.
Necessitem voluntaris/es per obrir
l’exposició els diumenges, només pel
matí.

PROGRAMA SORTIDES 1R. TRIMESTRE
2016 (febrer i març)
De forma excepcional sempre existeix la
possibilitat de fer una llicència temporal ,
amb un màxim anual(cal veure que la
FEEC mantingui aquesta possibilitat el
2016).

EXPOSICIÓ AL FORN ROMÀ
Ja està gairebé la feina enllestida. El
dia 11 obrim la exposició i el dia 15,
divendres, fem la inauguració oficial.
Recordeu les dates , del 11 de gener al
14 de febrer de 2016.
Esperem que sigueu molts els qui ens
acompanyeu el dia 15 de gener , en el
moment de la inauguració.

13 de febrer : sortida raquetes de neu a la
comarca del Capcir.
27 de febrer sortida senderisme al
Puigllançada (2409 m)
5 de març: excursió circular al voltant del
pantà de Susqueda.
6 de març: sortida famílies al Castell de
Penyafort i el Castellet pel pantà de Foix.
13 de març : CAMINADA DE PRIMAVERA.
19 de març barranc del Clot de la Sajolida.

SORTIDA SOCIAL ESTIU 2016
Dues opcions:
Del 3 al 10 de juliol

ES TRACTA D’UNA SORTIDA DE
CLUB , LES ACTIVITATS SON NOMÉS
PROPOSTES I QUI VINGUI POT
PARTICIPAR-HI SI VOL.

Del 8 al 10 de juliol
Estada en apartament a Benasque. Preu
opció setmana sencera 225 euros.(El preu
inclou apartament, desplaçaments i
sopars).

PROPERAMENT
ENVIAREM
INFORMACIÓ DETALLADA AMB LA
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

FORMACIÓ:

Activitats proposades:

Recordem a tots els socis, que poden
accedir a millorar el seus coneixements a
través dels cursos de la FEEC.

Ascensió a l’Aneto (3404m)

Podeu consultar :

Les ferrades de l’alta Ribagorça (Sacs,
Castellaso i Foradada del Toscar)

www.feec.cat

Senderisme i kaiac : llac de Linsoles i ruta
cultural Benasque-Anciles-Cerler.

També podeu demanar informació al club
i us direm els cursos que s’organitzen a la
nostra Vegueria.

Ruta turística pels pobles del Solano.

Properes sortides d’iniciació

Preu cap de setmana 75 euros.

 El GPS (Carles Bertrán)
 El piolet i el grampons (kike)
(Probablement segon trimestre 2016)

40è ANIVERSARI

Dia de l’aigua : contractació activitat de
descens de barrancs i/o rafting.
Sender de les Ermites a la zona de
Castejón de Sos.
Sender d’alta muntanya zona ibones de
Barbarisa.
PODEU DEMANAR INFORMACIÓ
D’AQUESTA
ACTIVITAT
DIRECTAMENT AL KIKE.

 Pel mes d’abril exposició a la
Biblioteca Le Voltes , amb un fil
conductor , la muntanya i la
literatura.
 El club de lectura farà el
seguiment i lectura d’un llibre de
muntanya, Ja us anunciarem el
títol .

CICLE DE CONFERÈNCIES i CINEMA DE
MUNTANYA
Per aquest trimestre tindrem amb
nosaltres el conegut alpinista Ferrán
Latorre. Tot i que en principi està previst
pel 26 de febrer és possible que sigui
abans d’aquesta data.
Ja tenim previst també la participació del
Kiku Soler , ex-campió d’Europa de curses
de muntanya, ex-entrenador de la selecció
catalana de curses de muntanya,
escalador i alpinista. Ens presentarà el seu
darrer llibre.

Pel segon trimestre estem mirant de que
vingui l’Araceli Segarra, primera dona
catalana i de l’estat ,en assolir el cim de
l’Everest.

CAMINADA DE PRIMAVERA
Recordeu, diumenge 13 de desembre.

