SETEMBRE 2015
Diumenge 6 Juvenil

Barranc mullat a determinar

(A determinar)
Vocal:
Isabel Rodríguez

Lloc de sortida:
Pavelló de la
Riera Seca a les 8.00 h.
Transport: 
Vehicles particulars

Recorregut: 
Es concretarà el dia de la sortida.
Dificultat: 
Mitjana.
Cal portar: 
Material adient per fer l'activitat.

Diumenge 6 Extrem

Matinal per les muntanyes de Santa
Coloma de Farners.

(La Selva)
Vocals: 
Àngels Oliva i Toni Baldó

Us oferim 
dues rutes
que discorren per les muntanyes properes a Santa Coloma de
Farners i on trobarem punts d'interès històric, artístic i, especialment, natural.
Els participants podreu decidir en quina de les dues opcions voleu participar.

Lloc de sortida:
Pavelló de la
Riera Seca a les 7.30 h.
Transport: 
Vehicles particulars

Opció A: Ermita i Castell de Farners.
Recorregut: 
circular de 8,5 km amb un desnivell de +310 m i una durada de 3.00 hores de temps total.
Dificultat: 
Baixa.
Cal portar: 
Esmorzar i dinar de carmanyola o de restaurant.
Opció B: Ermita i Castell de Farners, Sot de Penyacans i Pas de l’ós (amb aventura inclosa).
Recorregut: 
circular de 13 km amb un desnivell de +610 m i una durada de 5.00 hores.
Dificultat: 
Mitjana.
Cal portar: 
Esmorzar, dinar de carmanyola i aigua.
Observacions: 
En cas de pluja l’opció B no es podria portar a terme.

Dies 11,12 i 13 Familiar

Cap de setmana pels camins del Cap
de Creus

(Alt Empordà)

Vocals: 
Encarna Romero i Marta Gómez

Recorregut: 
Caminarem entre boscos del litoral i el mar mediterrani, prop dels
penyasegats, platges i racons, a vegades, gairebé secrets.
Dificultat: 
Baixa.
Cal portar: 
Esmorzar i dinar pel dissabte, roba de bany, i tot el necessari per passar
el cap de setmana.

Lloc de sortida:
Pavelló de la
Riera Seca a les 8.00 h.

Transport: 
Vehicles particulars

Observacions:
L'estada la farem a casa rural o bungalows.


Diumenge 13 Extrem

Esparreguera  Collbató  Esparreguera

(Baix Llobregat)
Vocal: 
Francisco Vera

Recorregut:
21 km amb un desnivell de +890 m / 820 m i una durada de 5.30 h.
Dificultat: 
Mitjana.
Cal portar: 
Esmorzar, dinar i aigua.
Observacions: 
Començarem la caminada a l’església d’Esparreguera.

Lloc de sortida:
Pavelló de la
Riera Seca a les 6.30 h
Transport: 
Vehicles particulars

Dies 19 i 20 Senders

GR 11, etapa 15: D'Arinsal a Àreu

(AndorraPallars Sobirà)
Vocal: 
Jordi Luque

Recorregut:
Dia 19:
4,6 km amb un desnivell de +810 m / 0 m i una durada de 1.50 h.
Dia 20:
19,3 km amb un desnivell de +710 m / 1750 m i una durada de 6.20 h.
Dificultat: 
Mitjana.
Cal portar: 
Esmorzar i dinar de dissabte 19/09. Si s'opta per mitja pensió a l'alberg, o
bé sols dormir i esmorzar, s'hauran de portar els àpats que faltin des de casa.

Lloc de sortida:
Pavelló de la
Riera Seca a les 12.00 h.

Transport: 
Autocar

Observacions: 
Pernoctarem al refugi del Comapedrosa, Andorra (www.comapedrosa.ad; Tel. +376 327 955). Places
limitades. Contactar amb el vocal per a més informació. Preus de la sortida: entre 46 € i 73 €, segons els casos (pot haver
algun suplement més per a no federats). Els preus més cars inclouen MP i picnic de diumenge. L'autocar restarà sempre
amb el grup durant tot el cap de setmana, de forma que s'hi podrà deixar roba de recanvi. Qui opti per dur el menjar dels
diferents àpats, ho haurà de carregar tot a la motxilla; no es podrà deixar menjar a l’autocar. A les característiques de la
sortida s'indiquen les caminades de dissabte i diumenge.

Diumenge 20 Espeleo

Cova de les Rondes  La Llacuna

Més informació

Dissabte 26 Tots

(Anoia)
Contactar amb el vocal Niko Sánchez

XV Nocturna de Gallecs

(Vallès Oriental)
Vocal: 
Josep Solé

Recorregut:
circular d’uns 12 km 
per la zona rural de Gallecs.
Dificultat: 
Baixa.
Cal portar:
Calçat apropiat. És aconsellable portar llanterna.

Lloc de sortida:

Cruïlla del
carrer Anselm Clavé amb
Rambla Balmes
a les 21.00 h.

Observacions: 
Més informació al díptic elaborat per l’organització de l’activitat.

● Mapes lliures i gratuïts.
OpenStreetMap és un projecte de col∙laboració per crear mapes lliures i editables. Permet veure, editar i
utilitzar informació geogràfica de manera col∙laborativa des de qualsevol lloc del món.
OpenStreetMap es tracta d’un mapa de tot el món, semblant al mapa de Google Maps, però amb la
diferència de què aquest mapa és totalment lliure. Els mapes de Google Maps tenen restriccions legals o
tècniques per al seu ús, la qual cosa evita que es pugui utilitzar de forma creativa o productiva.
Les primeres dades del mapa van ser recopilades des de zero per voluntaris mitjançant un sistemàtic
treball de camp a través de dispositius GPS de mà i ordinadors portàtils, informacions que posteriorment
s'incorporaven a la base de dades d'OpenStreetMap. Recentment s’ha anat incorporant fotografies aèries i
altres fonts de dades comercials i públiques.
L'existència o alliberament de dades públiques d'institucions governamentals, amb un tipus de llicència
compatible amb la d'OpenStreetMap, ha permès importar aquesta informació geogràfica en la base de
dades del projecte.
Us deixem un parell d’adreces que us poden ser d’utilitat: 
http://www.openstreetmap.org
http://opentopomap.org

RECORDEU QUE PER FER LES SORTIDES DEL CLUB CAL ESTAR FEDERAT!!!!

