GRUP DE SENDERS
Club Excursionista de Gràcia
GR-1 Tram 2 de Camallera al Veïnat de
Can Dalmau

18 de febrer 2018

Durada: 4: 15 hores
Distància: 16,30 km
Desnivell positiu: +379 m
Desnivell negatiu: -279 m
Comentari del recorregut:
Començarem el recorregut a Camallera, punt
final d'etapa del mes de gener. L'etapa transcorre
en la seva totalitat enmig de camps conreats.
Visitarem els nuclis de població de Llampaies i
Orriols.
A Llampaies cal destacar l'Església de Sant
Martí, romànica, d'una sola nau amb absis
semicircular i capelles laterals. La primera
menció referent a l'església és una concòrdia
datada entre els anys 1114 i 1146.
A Orriols cal destacar l'Església de San Ginés,
edifici romànic, ja nomenat en l'any 1066,
edificació d'una nau amb absis semicircular. La
portada va ser reformada en l'any 1861 i el
campanar, de cadireta, és modern.
Castell-Palau d'Orriols, gran edifici de planta
rectangular i de pati central dels segles XVIXVII, amb una notable façana renaixentista
decorada amb finestres emmarcades amb motius
geomètrics. La jurisdicció del castell,
documentat des de l'any 1265.
Dinar de motxilla.
SOCIS: A partir del dia d'avui ja es poden fer les inscripcions, ingressant 10 € (15 € amb assegurança temporal)
pel procediment habitual. Per inscriure's fora del termini (a partir del diumenge 11 de febrer) s'ha d'enviar un
correu electrònic demanant plaça, i un cop confirmada per correu fer l'ingrés.
NO SOCIS: A partir del dia d'avui, ja es pot enviar un correu electrònic demanant plaça (i quan es rebi la
confirmació, que no serà abans del dilluns 12 de febrer) fer l'ingrés de 18 € (24 € amb assegurança temporal) pel
procediment habitual descrit a l'apartat del Cicle de Senderisme de la web del Club: www.cegracia.cat. Últim dia
de pagament dimecres 14 de febrer.
En cas d'anul·lació de la inscripció es retornarà l'import als socis que avisin, abans de les 22 hores del dimecres
anterior a la sortida, per correu electrònic a l'adreça de Senders: grupdesenders@cegracia.cat. Fora d'aquest
termini sols es retornarà l'import, si la plaça es pot cobrir per un altre senderista de la llista d'espera. L'import de la
inscripció es podrà recuperar per transferència bancària (us l'enviarem al compte que ens digueu, si el compte no
és de LA CAIXA, la devolució té un cost de 3 €, que seran descomptats de l'import de la devolució). Els NO
SOCIS no tenen dret a devolució.
Altres dades:
Sortirem amb l’autocar a 2/4 de vuit des de Príncep d’Astúries/Guillem Tell, i hi ha prevista la tornada entre les
set i les vuit del vespre. Recordeu de subscriure la llicència federativa per a la cobertura de riscos a la muntanya.
Per a més informació poseu-vos en contacte a través de la nostra adreça electrònica: grupdesenders@cegracia.cat
La inscripció comporta que estic assabentat/da de les característiques i equipament necessari per a la sortida i
n'assumeixo els riscos en considerar-me capacitat/da per participar en l'activitat.

