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Aquest mes tenim com a fet més rellevant la festa del soci , pel dissabte dia 26 de
novembre. Aprofitarem l’esdeveniment per fer la cloenda de les celebracions del 40è
aniversari del club excursionista.
Vam començar l’any 2015 amb 127 socis . Ara anem camí dels 250. Volem que l’acte sigui un
reconeixement als socis que fan possible l’existència de l’entitat i alhora és per qui
treballem amb il·lusió i constància des de la junta.
Recordar també que enguany finalitza el mandat de la junta actual i que tothom que ho
desitgi pot formar-ne part. El castell està pujant cada vegada més però cal incrementar la
pinya . Que gaudiu d’una bona castanyada.

AGENDA NOVEMBRE








Divendres 11 inici curs GPS
Dissabte 12 . Sortida grup naturalitsme. «El bosc caducifoli»
Dijous 17 . Puig Sobirà i Roca Canalda (Secció veterans)
Dissabte 19. Ferrada Bony Envalira (2789m).Andorra.
Divendres 25 sessió teòrica curs GPS.
Dissabte 26 . Festa del soci. Cloenda del 40è aniversari del CESV.
Dissabte 26 . Sortida pràctiques curs GPS.

II CICLE DE CONFERÈNCIES I CINEMA DE
MUNTANYA

Encetarem el II cicle el 12 de gener de 2017 amb la
presència de l’Oscar Cadiach , que amb 13 cims de 8000
està a punt de ser el primer català en assolir els 14 8000. Li
manca el Broad Peak (8048m). (Tots sense l’ajut d’oxigen)
Títol de la conferència:
HAT TRICK CATALÀ
Dhaulagiri (8167m) , Annapurna (8091m) i K2 (8611m).
La propera conferència a càrrec de l’Ester Sabadell, pel
mes d’abril.

FORMACIÓ (TALLERS i SORTIDES D’INICIACIÓ)
Des del club vetllem per ampliar la formació dels socis.
Sempre que sigui possible ho farem des del mateix
Club i quan convingui contractarem professionals
per impartir la formació.

MES DE NOVEMBRE : CURS DE GPS
Divendres 11 i 25 novembre sessions teòriques.
Dissabte 26 sortida de pràctiques.
Preu soci : 10 euros * Preu no soci: 25 euros
PLACES LIMITADES.

SECCIONS
Secció d’alpinisme i escalada

Propera sortida:
Escalada al Cogulló de Turp (1620 m) . Dificultat V,A0. Quatre llargs.
Ja que es tracta d’un dels 100 cims potser aprofitarem l’activitat per fer també
l’ascens bo i caminant fins a dalt del cim.
També estem preparant una sortida d’iniciació al primer trimestre del 2017 per
practicar l’ús del piolet i els grampons de forma correcte.

Secció d’alta muntanya

Juntament amb la secció ferrades, farem l’ascens al Bony d’Envalira (2789 m) per la
via ferrada més alta del Pirineu . Nivell dificultat K3. (Andorra).
Qui no vulgui fer l’ascens per la via ferrada podrà fer-lo a peu.

Secció d’atletisme i muntanya

Tots els nous socis, fruit de la integració del club atlètic sant vicenç, ja podeu
participar com a socis de les activitats del club , sempre que ja tingueu tramitat el
full d’inscripció o bé que hagueu manifestat la voluntat de ser-ne.

Secció «calaix de sastre»

Propera sortida. Descens vertical del Salt de Sallent (Rupit).
110 metres totalment verticals.

SECCIONS
Secció caminades

18 de desembre. Passejada per la marató.
5 de febrer . Caminada diürna.

Secció estades i rutes

Estiu 2017.
Sortida de fi de curs a l’Albergue Guardafuentes, situat a la població de Buerba (Sobrarbe).
Possibles activitats : ascensió al Monte Perdido (3355m) i/o Cilindre de Marboré (3225m).
Senderisme per la vall de Vió. L’Entremón amb kayak. Ferrada Foradad del Toscar.
En principi el lloguer de l’alberg el tindrem en exclusiva pels socis i simpatitzants del
CESV.

Secció famílies

Pel mes de desembre , estem cercant algun indret on anar a pujar el Pessebre. Us
mantindrem informats.

Secció ferrades

Juntament amb el grup d’alta muntanya sortida a la ferrada al Bony d’Envalira de 2789
metres a Andorra. Es tracta de ferrada més alta del Pirineu. Dissabte 19 de novembre.
S’està estudiant una sortida d’iniciació i un altre de perfeccionament pels propers mesos.
Podeu demanar informació per les sortides d’iniciació i perfeccionament enviant un
correu electrònic al club.

Secció naturalisme i fotografia

El 12 de novembre organitzen una sortida amb el títol de «El bosc caducifoli». Ja us
informarem del lloc concret on es farà la sortida.

Secció de senderisme

Sortida el dia 17 de desembre ,dissabte, per pujar el Pessebre. Està pendent de decidir el
lloc . Enviarem informació per correu electrònic quan tinguem el lloc decidit.
Possiblement a la serra del Catllaràs (Berguedà).

Secció de veterans

Sortides entre setmana. Normalment en dijous.
SORTIDA 17 DE NOVEMBRE : EL PUIG SOBIRÀ (1938 m) i LA ROCA CANALDA (Solsonès).

Totes les sortides i activitats es publiquen a la web del
club , pestanya agenda i també a facebook.
També informem als socis mitjançant correu
electrònic de les sortides .
(Si teniu correu i no rebeu informació, en el podeu
facilitar per tal de rebre informació puntual).
Les fotos de les sortides es poden
veure a la web del club .

www.cesvdelshorts.com

Alguns àlbums es pengen a
facebook per promocionar el
club i les seves activitats.

EL RACÓ DEL SOCI

Podeu utilitzar aquest espai pel que vulgueu. Cercar companys per sortides, vendre o
comprar material, propostes de sortides, etc.
Envieu correu a cesv.muntanya@gmail.com

VENC MOTXILLA , GAIREBÉ NOVA DE 30 LS. BLACK
DIAMOND (PREU A CONVENIR TF. 626.034.093)
Última hora !!!
INSCRIPCIONS OBERTES PER A TOTES LES SORTIDES DE NOVEMBRE.
INSCRIPCIONS AL CURS DE GPS FINS EL 5 DE NOVEMBRE.

TENS UNA PROPOSTA DE SORTIDA ? DES DE LA
JUNTA T’AJUDAREM A FER-LA REALITAT !!!
PARTICIPACIÓ OCTUBRE : 118 persones han participat en les
diferents activitats programades al llarg del mes d’octubre.

