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29-30 setembre - Pic Veteranos (3.125 m)
i Pic Gemelos (3.167 m). Coordina: Rosa Sales.

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

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

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

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

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

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

18 Novembre - St. Joan de les AbadessesRipoll - 14km

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

16 Desembre - Sagàs-Gironella
Dinar Nadal - 11Km

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

20 Gener - Alpens-Lluça - 14Km

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13-14 juliol - Gran Olla de Núria.
Coordina: Ricard Campos.
Per a més informació i contacte adreceu-vos a
muntanya@cegracia.cat

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

