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La Marxa Infantil
Us recordem que ja tenim aquí la 47a Marxa Infantil. Enguany, amb nou itinerari
amb sortida i arribada al Castell. Serà el diumenge 29 d'octubre a les 9.30h amb
arribada a partir de les 16.00h. (Recordeu que del 28 al 29 canviem d'horari)
Durant el dinar es faran activitats lúdiques dirigides exclusivament per als
participants de la Marxa. Caldrà dur: calçat i roba adient a l'activitat i a la
meteorologia, aigua, esmorzar i dinar. Com cada any, l'activitat es durà a terme
en parelles.
Les inscripcions es podran fer fins al 27 d'octubre de 18h a 21h al local del CER. El
cost de la inscripció és de 6 € per a socis i 7 € per a no socis. Els dorsals es
lliuraran al mateix moment de la inscripció.

Travessa del Montnegre
Per finalitzar la temporada 2017 de les Travessescerubi hem decidit canviar les alçades
de l’alta muntanya dels Pirineus per les suaus planes de les zones costaneres del litoral
català. Hem escollit el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, el qual destaca per ser
un dels indrets més importants de la Serra del Litoral, ressalta per la seva extensió de
terreny i per l’equilibri ecològic davant l’auge urbanístic i industrial de les comarques que l’envolten.
Aquesta vegada, per què la travessa sigui més oberta a tot excursionista que estigui interessat, hem
decidit fer dos itineraris totalment compatibles:
- El primer tram seria la Travessa del Montnegre Nord (Viabrea a Tordera), molt assequible a tothom,
és un itinerari llarg però relativament a l’abast de qualsevol excursionista.
- El segon tram seria la Travessa de Muntanya a Mar que es tractaria d’una ampliació des de Tordera
a Sa Palomera/Blanes, seguint el curs de la Tordera fins a Blanes, per un tram totalment pla però
amb un afegit d’11 kilòmetres. Donant així un bon final de festa de les Travessescerubi 2017.
La idea és que el bus faci dues recollides: una a Tordera i l’altre a Sa Palomera, essent aquest punt on
ens trobaríem tots els participants d’aquesta travessa.
Data: Dijous 12 de novembre. 6:30h sortida de l’Escardívol i 20:30h arribada a l’Escardívol
Durada i desnivell: 7-8 h / 8-10h. 825m desnivell positiu i 875m desnivell negatiu.
Distància: 28km / 39km aproximadament.
Preu: 23 € socis i 28 € no socis. Inclou el transport.
Inscripcions: del 30 d'octubre al 9 de novembre al local del CER.
Reunió obligatòria: dijous 9 de novembre a les 21h al CER.
Cal estar federat. En cas de no disposar de llicència federativa, us podem tramitar una llicència
temporal per 5 € els socis i 6 € els no socis. Més informació al web del CER.

Trail CER
La secció de Trail del CER ofereix un entrenament a portes obertes a tot aquell
que vulgui participar. Serà el dijous 5 de novembre. Ens trobarem a l'era de Ca
n'Oriol a les 21h. Es farà un recorregut de 8-10 km entre Can Barata i els Alous.

Matinals entre setmana
El pròxim 22 de novembre les matinals ens portaran a fer una volta per l'entorn
de Montserrat.
Sortirem a les 8 del matí de l’Escardívol i tornarem als vols de les 14.30h.
14.30h Cal
portar esmorzar, aigua, calçat i roba adient a l’activitat i a l’època de l’any.

GR: Sant Hipòlit - Sant Quirze de Besora
La següent etapa dep GR serà el 19 de novembre.. Aquesta etapa ens portarà de
Sant Hipòlit de Voltregà a Sant Quirze de Besora. Recorrerem una distància de 21
Km.
La sortida serà a les 7.00h a l'escardívol i el preu d'inscripció serà de 12€
12 els socis
i 15€
€ els no socis. Els menors, acompanyats de pares o responsables, fins als 10
anys no paguen.
Inscripcions obertes del 30 d'octubre al 15 de novembre.
Places limitades!

Via ferrada
El proper diumenge 26 de novembre canviarem una mica d'activitat i anirem a
Montserrat a fer una canal.
Dimecres 22 de novembre a les 21 h farem la reunió per preparar la sortida.
Per fer aquesta sortida cal tenir la llicència C. En cas de no disposar-ne,
disposar
caldrà
fer-se
se la llicència temporal (Socis: 4,5 €; No socis: 7 €)

Loteria de Nadal
Aquest any, el Centre Excursionista NO oferirà ni números ni participacions de la
Loteria Nacional, així com cap altra loteria.

Reunió de Junta
La primera reunió de junta del curs serà el dilluns 13 de novembre 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 ww.rubicer.cat
OFERTES per al soci

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

