Calendari de Sortides de Senders 2022
Coincidint amb el Centenari del CEG, ens hem proposat fer la Matagalls - Montserrat per
etapes. També volem recuperar traçats emblemàtics d'aquesta prova que s'han anat
perdent amb el pas del temps i les restriccions d'una prova multitudinària.
Més de 90 km i desnivells acumulats de prop de més de 4000 metres, repartits en 5
etapes que creuen el centre de Catalunya, lligant dos dels punts més emblemàtics pels
muntanyencs.
Afegim també una etapa zero dedicada al Matagalls i a recórrer els punts històrics d'inici
de la prova.
Us hi esperem!
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Etapa 2 de 5 de la Mm.
Distància: 13 km. +650/-500 m.
Anirem d’Aiguafreda al Pont de Ferreries.
Etapa 3 de 5 de la Mm.
Distància: 15.8 km, +600/-700 m
Farem el recorregut entre el Pont de
Ferreries i Sant Llorenç Savall.
Sortida trimestral a la zona d’Horta de
Sant Joan i El Parc Natural dels Ports.
Itineraris a determinar.
Etapa 4 de 5 de la Mm.
Distància: 17 km, +1000/-900 m
Aquesta etapa va de Sant Llorenç Savall a
la Casa Nova de l’Obac.
Etapa 5 de 5 de la Mm.
Distància: 16.6 km, +1000/-900 m
La darrera etapa que ens durà fins al
Monestir de Montserrat.
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Etapa 0 de 5 de la Mm.
Distància: 14.9 km. +800/-1000 m.
Pujada al Matagalls i recorregut pels
diferents punts de sortida de la Mm.

SAGUNT

Sortida trimestral a Sagunt.
Aquesta sortida estava prevista per fa un
parell d’anys i va quedar aparcada a causa
de la pandèmia.

COLLFORMIC

Etapa 1 de 5 de la Mm.
Distància: 15.4 km, +270/-1000 m
Recorrerem l’antic traçat de la Mm entre
Collformic i Aiguafreda.

- Uns dies abans de cada sortida, el Club publicarà una pàgina web explicant-ne
tots els detalls. En aquesta pàgina s’inclourà un enllaç al formulari d’inscripció.
El Club enviarà un correu a tots els socis, informant-los d’aquesta activitat.
- Cada participant, a més de complimentar el formulari d’inscripció, haurà de
fer el pagament del preu corresponent, a través de transferència bancària.
- La inscripció no queda completa fins que si s’ha omplert el formulari i s’ha
rebut el pagament.
- En el cas que s’omplin les places disponibles, es gestionarà una llista d’espera
per si es produeixen baixes.
- Si el nombre d’inscripcions no arribés al mínim que garanteixi la viabilitat
econòmica de la sortida, la Junta de Senders pot decidir cancel·lar-la i retornar
els pagaments.
- Les inscripcions es poden cancel·lar fins una setmana abans de la sortida, amb
dret a recuperar l’import de la mateixa, excepte possibles despeses bancàries.
- Quan la cancel·lació es produeixi en la setmana anterior, no es retornarà l’import. Ocasionalment, la Junta pot guardar l’import únicament per a la sortida
següent, si es considera que hi ha una causa justificada.
- Totes les sortides es faran amb autocar amb ventilació millorada i sistema de
purificació d’aire incorporat.
- En tot moment caldrà complir amb les normatives vigents de sanitat pel què
fa a l’ús de mascaretes, gel hidoralcoholic i distàncies de seguretat.

