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 Cicle d’audiovisuals
Com cada any, realitzarem el cicle d’audiovisuals. Aquest any, però,
estrenem format: només es farà una passada al local del CER.
Començarem el cicle el proper 8 de març a les 21h amb tot un referent a
la muntanya: Ferran Latorre. Ens presentarà “Els 14 vuitmils catalans:
tancant el cercle”. L’entrada és lliure i gratuïta. Us convidem a participar
i a compartir experiències amb altres companys del centre.
La resta d’audiovisuals del cicle es faran, com cada any, al maig.

 Raquetes
El proper 10 de març farem sortida de raquetes al pic del Puigmal (2910m)
des de Font Alba, amb uns 900m de desnivell, de dificultat mitja.
A la reunió preparatòria del dimecres dia 7 de març a les 21h al CER (el
dijous hi ha l’audiovisual de Ferran Latorre) i es parlarà de material,
horaris i distribució de cotxes.

 Esquí de muntanya
El diumenge 11 de març el grup d’esquí de muntanya del CER participarà
a la cursa popular de Sant Bernat, que compta amb un desnivell de 900 m
positius.
La sortida es farà del Santuari de Núria i passarà pel coll i el pic del
Noufonts. És una curs ideal per tastar l’ambient de competició i gaudir de
l’entorn de la Vall de Núria.

 Matinals entre setmana
La propera matinal serà el 14 de març. Aquest mes anirem als Cingles de
Bertí (2a part). Hi anirem per la Trona.
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 14.30h.

 Raquetes
El proper 24 de març farem sortida de raquetes al pic de Monturull (2761m)
des de l’estació d’esquí de fons d’Arànser, amb uns 800m de desnivell , de
dificultat mitja-alta, per la distància i el desnivell.
A la reunió preparatòria del dijous dia 22 de març a les 21h al CER i es
parlarà de material, horaris i distribució de cotxes.

 Esquí de muntanya
Aprofitant la Setmana Santa, es proposa fer una travessa amb esquís de
muntanya. El lloc està per confirmar, però es requerirà un nivell d’esquí
BE (Bon Esquiador), una bona condició física i que s’estigui habituat a l’ús
de piolet i grampons. Els desnivell diaris seran aproximadament de
1500m+. La sortida serà divendres i la tornada dimarts a la nit, fent un
total de 4 dies de travessa.
Tota aquella persona interessada, pot posar-se en contacte amb el CER.

 Sortida GAM
El cap de setmana del 7 i 8 d’abril es farà una sortida al Pic del Carlit des
de les Bulloses, on farem nit al regufi. Els interessats ho poden comunicar
fins al 23 de març per tal de poder fer la reserva.
La reunió informativa serà el dilluns 5 d’abril a les 20.30 al local del CER.

 Comanda de roba
Tal i com s’ha anat fent periòdicament, obrim nova comanda per fabricar
roba del CER. Tots aquells interessats, podeu passar per secretaria del CER
en el seu horari habitual (de dilluns a divendres de 19h a 21h) i pagar en
metàl·lic el seu import. Podreu trobar més informació al CER o al web.

 Quotes de soci
Durant aquest mes de març, com és habitual, es cobraran les quotes de
socis d’aquest any.

 Reunió de Junta
La propera reunió de junta serà el dilluns 12 de març 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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