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IV Passejada Solidaria Creu Roja
El diumenge 3 de desembre col·laborem per quart any en la Passejada
Solidària que organitza la Creu Roja a diferents punts dels territori
català.
Enguany, hi haurà dues campanyes en marxa on podreu col·laborar en
una, en l'altra o en les dues:
- Campanya de Reis: Porta la teva joguina nova, no bèl·lica ni sexista i
participa en la campanya "Els seus Drets en Joc".
- Campanya Alimentació infantil: Fes la teva aportació econòmica i
aquesta anirà destinada íntegrament a la segona fase de l'Aliança
Humanitària per l'Alimentació infantil de la Creu Roja.
Inscripcions obertes! Trobareu tota la informació tant d'inscripcions
com d'itinerari a la nostra pàgina web.

Matinals entre setmana
El 13 de desembre arriba la tradicional matinal en què muntem el
pessebre a Sant Llorenç. Caminarem, esmorzarem i celebrarem el Nadal
amb el joc de l’amic matinaire, cantarem nadales… Us esperen moltes
més sorpreses!! Sortirem a les 8h del matí de l’Escardivol i tornarem a las
14:00 hores, aproximadament.

Inici de temporada de neu
Iniciem la temporada d’activitats hivernals amb sortides amb raquetes de
neu i esquí de muntanya. Per fer aquestes activitats caldrà estar federat
de forma anual o temporal.
La primera activitat la farem el 16 de desembre. Pujarem a la Tossa
d’Alp i celebrarem el Nadal fent un dinar de germanor al refugi Niu de
l’Àliga. Tota la informació sobre horaris, itineraris i preus la donarem
pròximament a través de la web.
Dimecres 13 a les 21h farem la reunió informativa.

Trail CER
Aquest mes, des de la secció de Trail del CER, proposem dues sortides:
Diumenge 17 quedem a les 8.00h a l'Escardívol per desplaçar-nos en
cotxes particulars. Entrenarem uns quants Km per fer gana i fer un
esmorzar de forquilla.
Dimarts 26, Sant Esteve, quedem a les 9h davant el Duet Sports per
pujar el Puigmadrona i fer baixar els polvorons, neules i el que calgui!

Via ferrada
Diumenge 17 de desembre
des
tenim prevista una nova via ferrada. Aquesta
es penjarà properament a la pàgina web.
Dimecres 13 de desembre
des
a les 20.30 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 €)

Llicències federatives
Durant el mes de desembre, farem el cobrament bancari a tots els socis
que tingueu domiciliada l’assegurança federativa. Així l’1 de gener tots
els socis federats ja podreu gaudir dels avantatges i assegurança de la
llicència. Podeu consultar la previsió de les noves tarifes a la web de la
FEEC un cop les hagin publicat.

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

ni

Reunió de Junta
La primera reunió de junta del curs serà el dilluns 11 de desembre 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.

Vacances de Nadal
El centre romandrà de vacances
vacance del 23 de desembre al 7 de gener. Us
desitgem unes bones vacances de Nadal plenes de muntanya i molta neu.

BON NADAL i FELIÇ 2018!!!

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

