Vols venir a caminar?

Any 2017

Centre Excursionista
Anem a Caminar
Registre: Secció esportiva núm. A01174—Entitat jurídica núm. 32139
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Creu de Gurb
Recorregut:

Programa de sortides
23 de gener17: Calonge - Vall de Molins (Ramon Masachs)
27 de febrer17: Riera de Fontscalents
- Moianès (Montse i Joan)
27 de març17: Creu de Gurb (Ramon
Masachs)
24 d’abril 17: Riera de Gorners Garrotxa (Montse i Joan)
22 de maig17: Santa Llúcia de Puigmal - entre el Ripollès i la Garrotxa
(Montse i Joan)
25 de setembre17: Cingles de cabrera
i Pla d’Aiats -Garrotxa-Osona (Fermí)
23 d’octubre17: Roca Lladre-Serra de
marboleny-Xenacs -Garrotxa (Ramon
Masachs)
27 de novembre17: Barretinada 2014,
Les Planes d’Hostoles i les Encies
(Ramon Masachs)
“El centre excursionista Anem a Caminar” no és responsabilitza dels possible accidents que poguessin passar en el desenvolupament
de les activitats organitzades per la nostra entitat, essent la responsabilitat individual de cada soci. Per tant el Centre Excursionista Anem a
Caminar aconsella a tots aquells socis que vulguin desenvolupar activitats d’excursionisme i alta muntanya, obtinguin la llicencia federativa a
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), per tal de

Cal portar esmorzar i dinar, i anar ben
calçat (preferiblement botes de muntanya)

Desnivell positiu: 400m.
Distància: 8km
Durada: 5 hores
Dificultat tècnica: cap. La baixada de la Creu de
Grup si és un dia fangós pot ser relliscós.
Ruta circular

Dilluns,

27 març‘17
Hora sortida:
8 h: Parròquia Poblenou
2/4 de 9 h: Piscina municipal de SALT
2/4 de 10 h: Església Sant Andreu de Gurb.
(a la sortida de l’Eix direcció Sant Bartomeu del
Grau BV-4601- al cap de pocs metres ja veurem
indicació de l’Església de Gurb)
Pàgina web: http://www.parroquiapoblenou.cat
Facebook: https://www.facebook.com/groups/anemacaminar/
Fotos sortides: https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

