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 Travesses 2017
ULLDETER - NÚRIA
Des de les travesses i les matinals del Centre Excursionista de Rubí, estem
preparant una activitat col·lectiva oberta i a l’abast de qualsevol persona que
tingui un mínim de nivell físic i tècnic. Us volem presentar una travessa d’alta
muntanya que uneix dues de les valls més importants en la història de
l’excursionisme català, com són el Circ d’Ulldeter i la Vall de Núria.
Hem decidit recuperar una de les primeres excursions realitzades als inicis de les
Travessescerubí. L’itinerari escollit és un recorregut força atractiu, absent de
dificultat tècnica, en un entorn d’alta muntanya i unes esplèndides panoràmiques
del Pirineu Oriental. El nostre destí final és l’emblemàtic Santuari de Núria, per a
continuació fer l’espectacular baixada per les gorges del riu de Núria amb el
Cremallera, per tenir un final de festa de la TRAVESSA DEL CENTRE immillorable.
Data: 9 de juliol 5:30h sortida de l’Escardívol i 20:00h arribada a
l’Escardívol
Durada i desnivell: 6 hores. 1000m desnivell positiu i 900m desnivell negatiu.
Distància: 13 km. aproximadament
Preu: 30 € socis i 35 € no socis.
Inscripcions: del 26 de juny al 6 de juliol. Places limitades.
Reunió informativa: dijous 6 de juliol a les 21h. al CER.

CORDALS D’ANDORRA
Per arribar en forma a les vacances d’estiu hem decidit retornar al Principat
d’Andorra, un magnífic paradís pirenaic que a més d’un ens té captivats per la
seva bellesa i immensitat.
Aquesta vegada la proposta és realitzar el cordal que uneix el Pic de Montmalús
amb el Pic d’Ensagents per una aresta amb una varietat de trams que ens
portaran a diferents cims com el Pic de Ríbuls i Pic de Pessons, anirem
progressant per una carena amb unes excepcionals panoràmiques sobre els
circs de Pessons, Montmalus, Illa, Gargantillar i Ensagents .
Una vegada assolit el Pic d’Ensagents retornarem al coll per iniciar el descens
els estanys i Refugi d’Ensagents una raconada que recorda molts indrets del
Pirineu Aragonès per les seves fantàstiques i escarpades crestes. Des del Refugi
seguirem un tram del riu Ensagents que ens durà els Cortals d’Encamp amb unes
vistes de la Vall del Riu Valira i de les poblacions més important del Principat.
També podrem veure una de les infraestructures turístiques més important

d’Andorra com és el Funicamp, no podem oblidar el potencial turístic hivernal
del país i en especial d’aquesta parròquia andorrana.
Data: 23 de juliol 5:15h sortida de l’Escardívol i 20:30h arribada a
l’Escardívol
Durada i desnivell: 8-9 hores. 1200m desnivell positiu i 1500m desnivell negatiu.
Distància: 15 km. aproximadament
Preu: 32 € socis i 37 € no socis.
Inscripcions: del 10 al 20 de juliol. Places limitades.
Reunió informativa: dijous 20 de juliol a les 21h. al CER.
Cal disposar de la targeta federativa FEEC. En cas de no disposar-ne us podem
tramitar una targeta temporal per 5,00 € SOCIS i 6,00 € NO SOCIS. El preu
inclou el transport d’anada i tornada en autobús.
En cas de no cobrir les despeses de l’autobús ens desplaçarem en vehicles
particulars i faríem un itinerari circular alternatiu.
Més informació, al web del CER

 Matinals entre setmana
La propera matinal serà el 19 de juliol. Com cada any, tenim la matinal estrella,
i, enguany, anem a conquerir un cim amb cara i ulls: anem al PEDRAFORCA des
de Gósol. Ens trobarem amb màxima puntualitat a les 6.00h a l’Escardívol. Anirem
en cotxes particulars i farem el tradicional dinar de germanor a un restaurant de
la zona a determinar.
La reunió informativa serà dilluns 17 de juliol a les 19.30h al local del CER.

 Vacances d’estiu
Entre l’1 i el 14 de juliol l’horari de secretaria serà de dilluns a dijous de
19 a 21 hores, divendres romandrà tancada. I del 15 de juliol al 31 d’agost
el centre estarà tancat per vacances d’estiu. Ens retrobem al setembre amb
moltes ganes i noves activitats. Bon estiu!!

 Reunió de Junta
La propera reunió de junta de l’any serà el dilluns 3 de juliol a les 20:30h.
Si hi ha algun soci que estigui interessat a venir per tal de tractar algun tema
en concret, ho pot fer.

Per a més informació sobre les activitats del centre consulteu www.rubicer.cat

OFERTES per al soci

Avantatges i descomptes. Informa-te’n a www.rubicer.cat

