Vols venir a caminar?

Any 2018

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

QUARTS DILLUNS DE CADA MES

Dòlmens a Vilajuïga
Recorregut: Començarem des de dins de Vilajuïga i
Programa de sortides
22 de gener18: Calella-riera-Golinons
- Les Guilles- (Llorenç)
26 de febrer18: Aiguafreda de dalt
(Montse-Joan)
26 de març18: Calella -turons entre
Calella i sant Pol (Llorenç)
23 d’abril 18: Ruta megalítica Vilajuiga (Ramon Masachs)
28 de maig18: Escletxes de Freixeneda (Montse i Joan)

pujarem pel veïnat de Dalt direcció al poblat medieval de
Canyelles. Donant la volta anirem a trobar la carena de la
coma de l’infern visitant el dolmen de la Carena primer, després dolmen de la Talaia i de les Ruïnes, del Garrollar... i,
deixant la carena i a l’esquerra anirem al dolmen de la vinya
del Rei i baixant avall passarem per la vinya del celler Espelt, i fins el cotxe.

Atenció: Per assistir a les excursions, es necessita assegurança esportiva que cobreixi sortides de muntanya. Si no en teniu, caldrà que
aboneu 6 € per sortida per fer la llicència temporal.

Desnivell acumulat: 450 m. aproximadament
Distància: 12 km aproximadament
Durada: 5,30 Dificultat tècnica: cap.

24 de setembre18: Tossa de Mar a
Lloret, camí ronda (Llorenç)

Dilluns,

22 d’octubre18: Sant Miquel de les
Formigues (Ramon Masachs)

23 d’abril‘18

26 de novembre18: Sant Miquel del
Mont (Joan i Montse)

Hora sortida:
8 h: Parròquia Poblenou
3/4 de 9 h: Piscina municipal de SALT

“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)

2/4 de 10 h: Pl. de la Sardana a Vilajuïga
(Pl. de la Sardana: a l’entrar al poble, després de les aigües minerals
Vilajuïga, el trencant que va a St. Pere de Rodes és la Pl.)

Pàgina web: http://www.parroquiapoblenou.cat
Facebook: https://www.facebook.com/groups/anemacaminar/
Fotos sortides: https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
)

