
Horari de secretaria:
De dilluns a dijous,
de 18:00 a 22:00 hores

recordeU:
La secció de muntanya es reuneix els dijous al 
vespre al local del CEG.

disPoseM de:
- Servei de préstec de material
- Biblioteca

A la nostra pàgina web trobareu la informació 
actualitzada de totes les sortides i els requisits 
necessaris per a poder-hi participar.
Qualsevol d’aquestes activitats pot estar sotmesa 
a canvis de data per motius de programació,
mal temps, etc...
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24-25 de setembre: Ruta dels estanys amagats Empordà-Gironès
(Coordina Pep Lorca)
8-9 d’octubre:  Camí de Sant Jaume: Manresa-Tona
(Coordina Manel Castelló)
29-30 octubre i 1 de novembre: Ruta per la Cerdanya (Coordina Cesc Daví)
12 de novembre: Sortida de cloenda del cicle de btt per Collserola  
(Coordina grup de btt)
Per inscriure’s a les sortides cal enviar un correu a btt@cegracia.cat i el
coordinador de la sortida es posarà en contacte amb vosaltres.
Per a més informació i contacte adreceu-vos a: btt@cegracia.cat

Aquest cicle recollirà diferents 
audiovisuals que s’aniran projectant 
diversos dijous de la temporada. Trobareu 
la informació detallada a la pàgina web 
del club un temps abans de cada passi.
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23 i 24 de setembre de 2017 - Vallibierna i Culebres (3059m)
 coordinació: Jordi Pi

28 i 29 d’octubre de 2017 - Infiernos (3083m)
 coordinació: Jordi Sala i Arnau Guardiola

25 i 26 de novembre de 2017 - Pic Morto (2903m)
 coordinació: Vicky García 

16 i 17 de desembre de 2017 - Montsent de Pallars (2883m)
 coordinació: Andrés Chinchilla i Laura Pérez

27 i 28 de gener de 2018 - Pic de Moredo (2768m)
 coordinació: Eli Perals

24 i 25 de febrer de 2018 - Pico Anayet (2574m)
 coordinació: Vicky García

17 i 18 de març de 2018 - Pic Ventolau (2851m)
 coordinació: Aleix Garcia

28 i 29 d’abril de 2018 - Pic Negre d’Envalira (2821m)
 coordinació: Arnau Guardiola i Montse Criado

26 i 27 de maig de 2018 - Los Eristes (3056m)
 coordinació: Núria Puig

16 i 17 de juny de 2018 - Pic de Lezat (3107m)
 coordinació: Montse Soler i Xavi Garcia

14 i 15 de juliol de 2018 - Pic de Comapedrosa (2942m)
 coordinació: Laura Pérez

Per a més informació i contacte adreceu-vos a
muntanya@cegracia.cat

7 i 8 d’octubre de 2017 - Turbón
 coordinació: Esteve Fàbregas i Amàlia Llabrés

18 i 19 de novembre de 2017 - El Vidranès, 
 serres de Milany i de la Freixeneda
 coordinació: Glòria Roca i Montse Criado 

2 i 3 de desembre de 2017 - Guilleries - Savassona
 coordinació: Vicky García

13 i 14 de gener de 2018 - Sortida amb raquetes
 coordinació: Montse Soler i Xavi Garcia

10 i 11 de febrer de 2018 - Sortida al Pallars
 coordinació: Vicky García

10 i 11 de març de 2018 - Sortida a la Garrotxa
 coordinació: Jordi Pi

14 i 15 d’abril de 2018 - Montsant II
 coordinació: Laura Pérez

12 i 13 de maig de 2018 - Alberes i Alt Empordà
 coordinació: Berta Alsina

9 i 10 de juny de 2018 - Ports de Beseit
 coordinació: Jordi Cuevas

7 i 8 de juliol de 2018 - Circular per la Vall de Ribes 
 coordinació: Jordi Sala i Arnau Guardiola

Per a més informació i contacte adreceu-vos a
muntanya@cegracia.cat

22 d’octubre de 2017 - Gr-2 De la Jonquera al Besòs
     (Etapa10) Seva- Aiguafreda (15,35 km)

4 i 5 de novembre 2017 - Parc Natural  Tinènça de Benifassà

19 de novembre de 2017 -  Gr-2 De la Jonquera al Besòs
     (Etapa11) Aiguafreda- La Garriga (15,39 km)

1 al 22 de desembre 2017 - Lliurament fotos mostra fotogràfica

17 de desembre de 2017- La Devesa (Rupit) dinar de Nadal

25 de gener de 2018 - Obertura de la mostra fotogràfica 
21 de gener de 2018 - Gr-1  De Sant Martí d’Empúries al Pont de
     Montanyana (etapa 1) - Sant Martí d’Empúries - Camallera (17,59 km)
3 i 4 de febrer de 2018 - Serra de Pàndols  Fontcalda Gandesa
18 de febrer de 2018 - Gr-1  De Sant Martí d’Empúries al Pont de
     Montanyana (etapa 2) Camallera - Veïnat de Can Dalmau (16,30 km)

18 de març de 2018 - Gr-1  De Sant Martí d’Empúries al Pont de
     Montanyana (etapa 3) Veïnat Can Dalmau - Banyoles -  Carretera C-66 (15,80 km)

15 d’abril de 2018 - Gr-1  De Sant Martí d’Empúries al Pont de
     Montanyana (etapa 4)  Carretera C-66 - Besalú-Tortellà (15,90 km)
5 i 6 de maig de 2018 - Vall d`Àssua - Rialp - Sort
27de maig de 2018 - Gr-1  De Sant Martí d’Empúries al Pont de
     Montanyana (etapa 5)  Tortellà - Oix (15,80 km)
17 de juny de 2018 - Gr-1  De Sant Martí d’Empúries al Pont de
     Montanyana (etapa 6) Oix - Sant Pau de Segúries (19,80 km)
29 de juny de 2018 - Sopar d’estiu

Per a més informació i contacte
adreceu-vos a
grupdesenders@cegracia.cat
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