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CICLE DE SORTIDES D'ESQUÍ DE MUNTANYA 

Organitza: 

Secció d’esquí de muntanya del CEG

 Passatge de Mulet, 

4 08006 – Barcelona

 T. 93.237.86.59  

cegracia@cegracia.cat

TEMPORADA 2022 – 2023 

 

@cegesqui  

esqui@cegracia.cat



Formacions 
 

 4-5  Febrer 

11-12 Febrer 

11-12 Febrer  

18-19 Febrer 

25-26 FEBRER  

Sortides de Cicle
 

17-18 desembre  

14-15 Gener  

28-29 Gener  

 4-5 Febrer   

25-26 Febrer

4-5 Març  

11-12 Març    

25-26  Març  

15-16 Abril    

29-30 Abril, 1 maig 

pedró dels quatre batlles (solsonès) 

tuc de sarrahera (val d'aran) 

travessa incles-rulHe (andorra - arieja) 

pic de la torreta o punta senyalada (alta ribagorça) 

Mesa de los tres reyes  (navarra-béarn)

travessa TAVASCAN-PIC de MONTaB0Na-Quanca (PALLARS  sobirà) 

pic de montalt i pic de miques (pallars sobirà) 

Circular pics de ratera i saboredo (pallars sobirà) 

Vallibierna (ribagorça)

Vignemale (BIGIRRA) 

 

Calendari d’activitats 2022-2023

Secció d'esquí de muntanya 
 

1er cap de setmana Curs d’Iniciació a l'esquí de muntanya

2n cap de setmana Curs d’Iniciació a l'esquí de muntanya

Curs de prevenció i detecció d'allaus ACNA (nivell 1) 

Monogràfic de descens en neus no tractades

Monogràfic de Tècniques alpines per a l'esquí de muntanya

més info  sortides de cicle:
 



NORMES:

• Obligatòria assegurança que cobreixi l’esquí de muntanya i DESPLAÇAMENTS

(FEEC modalitat D, etc.)

• El CEG i els coordinadors de les sortides no es fan responsables, en cap cas,

d'accidents ni de danys que puguin patir de manera directa o indirecta les

persones que hi participin. La seva tasca no és de guiatge ni de monitoratge

• El transport es farà en vehicles particulars dels participants i cadascú es

pagarà les despeses de la sortida

 • El calendari podrà ser modificat en funció de l’estat de la neu, Del nombre

de participants, de la meteorioogia, per raons sanitàries, o davant de qualsevol

incidència que pugui comportar un perill segons el criteri dels coordinadors de la

sortida

  • El sol fet de participar en la sortida significa l’acceptació d’aquestes normes

Indicat per a esquiador@s de muntanya iniciats i amb nivell suficient

per a  ser autònoms en sortides de dificultat mitjana-alta.   
 



El repte 8CIMS es un repte no competitiu. 

consisteix en assolir esquiant el màxim de cims possibles, durant una única temporada

de neu, entre 8 propostes triades per persones rellevants de l'excursionisme 

enguany, en homenatge al centenari del CEG, són cims triats per 8 presidents  del club

excursionista de gràcia

Punta alta

certascan

Bisaurin

salcorz

pic de l'infern 

coma d'or

montlude  

puigmal 

Per participar-hi caldrà publicar alguna imatge al cim a xarxes 

(Instagram, twitter, cegesqui) amb el hashtag 

#8CIMS

(alta RIBAGORÇA)

 (PALLARS SOBIRÀ) 

(jacetània) 

(sobrarb) 

(conflent) 

(cerdanya) 

(val d'aran) 

(cerdanya-ripollès)

3.014M 

 2.853M

2.668M 

2.676M

2.869M 

2.822M

2.519M

2.910M

francesc sanahuja

 toni vives

marisa carreño

Ramon izquierdo

jose lloret           

EDU AGUIRRE

ricard martínez

ENRIC ripoll       


