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 Raquetes de neu
E l proper 10 i 11 de febrer farem sortida de raquetes de dos dies a St.
Joan d’Erm per fer el Pic de l’Orri (2430m), amb reserva feta prèviament.
La sortida tindrà un nivell d’iniciació per la dificultat. Seran uns 700 m de
desnivell amb 11km d’anada. Hora de trobada al refugi de St. Joan l’Erm
el dia 10 a les 18h. A la reunió preparatòria del dijous dia 8 de febrer a
les 21h al CER es parlarà de possibles activitats pel dissabte, material,
horaris i distribució de cotxes.

 Matinals entre setmana
La propera matinal serà el 14 de febrer. Aquest mes ens estrenarem a una
nova comarca: el Maresme. Visitarem el Castell de Burriac i els seus
entorns.
La sortida serà a les 8 del matí a l’Escardívol. Ens desplaçarem en cotxes
particulars. Caldrà dur aigua, esmorzar i roba adient a l’època de l’any. La
tornada serà als vols de les 14h.

 Esquí de muntanya
El cap de setmana 24 i 25 de febrer, el Centre Excursionista participarà a
la Skimo6, a Andorra.
La Skimo6, és la travessa dels 6 refugis amb 30 km i 2000m de desnivell,
que es desenvolupa per un recorregut d’alta muntanya, desde Naturlandia
a l’Estació de Grau roig, en un entorn espectacular dintre de la Vall del
Madriu-Perafita-Claror. Molta sort als participants!

 GR: Senders de 1714
El diumenge 25 del present mes farem la 8a etapa del GR1714. Farem el
tram de Sant Quirze de Besora a Ripoll. Serà una etapa de 18 km.
Les inscripcions es podran fer a partir del dia 7 de febrer fins al 21 o bé
fins a omplir l’autocar.
Sortirem a les 7 del matí des de l’Escardívol i la tornada serà a mitja
tarda.
El preu serà de 12€ pels socis i de 15€ pels no socis. Els nens fins a 10 anys
no paguen. Per tal de fer la reserva, caldrà anar a pagar a la secretaria del
Centre on es firmarà el full d’inscripció. En cas de necessitat, podríem
demanar un autocar més gran.

 VII Travessa Rubí-Montserrat - Memorial Pau Sànchez i Rico
Rerserveu-vos el proper diumenge 4 de març perquè ja tornem a tenir aquí
la Travessa Rubí Montserrat – Memoria Pau Sànchez i Rico. És una caminada
no competitiva que enllaça Rubí amb Sant Jeroni (Montserrat), i que es pot
realitzar caminant o corrent.
El recorregut, de 41 km i 2300m de desnivell acumulat positiu, és per
camins i corriols de muntanya evitant al màxim els trams asfaltats.
El preu oscil·la entre els 13€ i 21€ segons es sigui soci del Centre o s’estigui
federat.
Trobareu tota la informació necessària i itinerari a www.rubicer.cat.
Ja us podeu inscriure per internet a la pàgina web del Centre Excursionista.
Correu, que s’esgoten!

 Tour del Mont Blanc
T’agradaria fer un trekking de muntanya però no tens gaires dies, ni vols
anar gaire lluny?
Aquest estiu al CER t’ho posem fàcil, el Tour del Mont Blanc.
Un tresc espectacular al voltant del massís del Mont Blanc que recorre el
territori francès, italià i suís en un recorregut de 9 dies i 160km.
Vine al local el dimarts 6 de febrer a les 20’30h farem la presentació del
projecte i resoldrem els dubtes que tingueu.
Més informació a la web del centre!

 Assemblea de socis
Us informem que l’assemblea ordinària de socis d’enguany es celebrarà el
dijous 15 de febrer a les 21:00h al local del CER.
Us animem a assistir-hi.

 Reunió de Junta
La propera reunió de junta serà el dilluns 12 de gener 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.
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