
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...

INFORMACIÓ

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...

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.

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...

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.

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...

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.

i n f o r m a c i ó
HORARI DE SECRETARIA:
De dilluns a divendres,
de 18:00 a 22:00 hores

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...

Club Excursionista de Gràcia

cegracia

clubexcursionistadegracia



a l t a  m u n t a n y a m i t j a  m u n t a n y a g r u p  d e  s e n d e r s
29-30 setembre - Pic Veteranos (3.125 m) 
i Pic Gemelos (3.167 m). Coordina: Rosa Sales.

12-14 octubre - Monte Perdido (3.355 m) 
i Marboré (3.248 m). Coordina: Ricard Campos.

10-11 novembre - Tuc de Ratera (2.861 m). 

1-2 desembre - Pic de Peguera (2.982,7 m). 
Coordina: Aleix Garcia i Ana Cartanyà.

26-27 gener - Pic de Salòria (2.789 m). 
Coordina: Montse Criado i Arnau Guardiola.

23-24 febrer - Punta Alta de Comalesbienes 
(3.014 m). Coordina: Jordi Pi.

23-24 març - Tossal de Paiasso o Pic de Filià 
(2.772,2 m). Coordina: Laura Pérez.

27-28 abril - Pico Mir (3.185 m). 
Coordina: Ana Cartanyà i Jordi Sala.

18-19 maig - Tuc de Molières (3.010,1 m). 
Coordina: Helena Santacana i Jordi Monsó.

29-30 juny - Pica d’Estats (3.143 m). 
Coordina: Xavier Gibert.

6-7 juliol - Gran Facha (3.005 m). 
Coordina: Laura Pérez.

20, 21 i 22  juliol - Vignemale (3.298 m). 
Coordina: Montse Soler i Xavi Garcia.

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

20-21 octubre - Mieras-finestras, la Garrotxa. 
Coordina: Anton Camprubi.

17-18 novembre - Pollegó inferior del Pedraforca 
(2.436 m). 
Coordina: Esteve Fàbregas i Amàlia Llabrés.

22-23 desembre - Montsec d’Ares. 
Coordina: Montse Criado.

12-13 gener - Raquetada. 
Coordina: Montse Soler i Xavi Garcia.

9-10 febrer - Comanegra (1.557,4 m). 
Coordina: Berta Alsina i Jordi Sala.

9 març - Mola de Colldejou - Serra de Llaberia - 
Escornalbou. 
Coordina: Glòria Roca i Xavier Borrell.

10 març - matinal a Montserrat. 
Coordina: Jordi Sala.

6-7 abril - Montsant III. 
Coordina: Sílvia Fernández.

11-12 maig - Sierra de Guara. 
Coordina: Laura Pérez.

15-16 juny - Roques de Sant Honorat 
i Cogulló de Turp. 
Coordina: Xavier Borrell i Rosana Berenguer.

13-14 juliol - Gran Olla de Núria. 
Coordina: Ricard Campos.

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

6-7 Octubre - Aix-les-Thermes (França) 
Les Cabanes

21 Octubre - St. Pau de Seguries-St. Joan de 
les Abadesses - 12Km

18 Novembre - St. Joan de les Abadesses-
Ripoll - 14km

16 Desembre - Sagàs-Gironella 
Dinar Nadal - 11Km

20 Gener - Alpens-Lluça - 14Km

2-3 Febrer - Tivissa-Mirabet

17 Febrer - Lluça-Sagàs - 17Km

17 Març - Gironella-L’Espunyola - 17Km

14 Abril - Ripoll-Alpens - 23Km - 
(Hostal Cremat 14Km )

4-5 Maig - Elna-(Perpignan)

19 Maig - L’Espunyola-Pont de Llinars - 24Km

16 Juny - Pont de Llinars-St. Llorenç Morunys - 
20Km

28 Juny - Final de curs

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


