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 Cursa de muntanya
Encara us podeu inscriure a la 18a edició de la Cursa de Muntanya de Rubí
que tindrà lloc el diumenge 6 de maig a les 10h del matí al pavelló de La
Llana de Rubí.
Més informació, recorregut i inscripcions obertes a la pàgina web del
Cenre.

 Matinals
El proper 9 de maig realitzarem la 84a matinal al Montseny. Anirem des de
Coll Bordoriol, pujarem al Matagalls i baixarem a Coll Formic.
L’hora de sortida serà a les 7.00h a l’Escardívol. La tornada serà als vols de
les 14.30h.
Ens desplaçarem en autocar. El preu serà de 12€ els socis i 18€ els no socis.
Inscripcions limitades a 40 places.
Cal portar aigua, calçat i roba adient a l’activitat i a l’època de l’any.

 Sortida GAM
El proper cap de setmana 12 i 13 de maig de 2018 el Grup d’Alta
Muntanya farà una sortida al Pic d'Alba, on farem nit a refugi de la
Renclusa. Els interessats poden preguntar directament al Refugi (reserva
CER -Francesc Bancells) i si queden places ho comenti a secretaria del
CER.
La reunió informativa serà el dia 10 de maig a les 20:30 al CER.

 Travesses
El cap de setmana 19 i 20 de maig les Travesses prenen rumb cap a les
Balears tot fent la Travessa a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, tot
passant pel Santuari de Lluc, Pic de Massanella i el Refugi Tossals Verds,
on farem nit, pel dia següent seguir cap al Barranc de Biniaraix i Sóller.
Trobareu tota la informació a la pàgina web del Centre.

 GR: Senders de 1714
Diumenge 27 es farà la 10a etapa de Campdevànol a Gombrèn passant pel
Santuari de Montgrony. Aquesta etapa serà de 19 km.
Sortida a les 7h a l'escardivol.
Inscripcions a partir del 7/05 i fins al 23/05. Plaçes limitades. Recordar a
tothom que és obligatori inscriure’s al CER per tal de signar el full de
descripció de l'etapa i formalitzar el pagament. No es guardaran les
places que no hagin pagat la inscripció dins el termini, 23/05.
Preu socis 12€, no socis 15€

 Volta BTT
El diumenge 10 de juny arriba una nova edició de la BTT Volta a Rubí que
amplia inscripcions fins a 400 participants, també s'obre la participació a
bicicletes elèctriques i manté els 4 recorreguts tot i que presentarà algun
petit canvi.
Més informació a la pàgina web del Centre.

 Reunió de Junta
La propera reunió de junta serà el dilluns 14 de maig 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

