
 

   

 

CLUB ALPÍ PALAMÓS 
www.clubalpipalamos.cat  

 

PROGRAMACIÓ   ABRIL - JULIOL  2019 
 

07 ABRIL(ESCALADA)---------------------------------SOLIUS 

-Encetem un cicle de 3 sortides d’escalada en via llarga per a gent ja 

iniciada.Començarem visitant la zona de Solius,escola de moltes 

generacions d’escaladors de la nostra comarca. 

-Coordina Jesús Correa. 
 

13-14 ABRIL(ALTA MUNTANYA)----------------------ANETO 
-Sortida d’alta muntanya al Massís de la Maladeta per intentar 

l’ascensió al sostre del Pirineu,el Pic d’Aneto(3.404m).La vessant 

escollida serà pel sector de Corones.                

-Pernoctarem al refugi de Pescadores.  

-Coordina Ivan García.  

 

28 ABRIL(ESCALADA)------------------------------L’ESTARTIT 

-Seguirem aquest cicle a la zona de L’Estartit,un altre dels sectors 

freqüentats per molts escaladors de la nostra comarca. 

-Coordina Jesús Correa.     

 

28 ABRIL (SORTIDA SOCIAL)---------------------COSTA BRAVA 

-Tornarem a redescobrir un dels racons amagats de la Costa Brava.És 

un recorregut sense complicacions i apte per a tothom. 

–Coordina F.X.Gregori  

 

05 MAIG (ALTA MUNTANYA)------------------------BERGUEDÀ 

- Ens aproparem fins aquest sector,terra d’alguns cims mítics,per gaudir 

d’un recorregut d’una excepcional bellesa.  

-Coordina Maria José Salvador. 
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12 MAIG (SORTIDA SOCIAL)----------20è ITINERARI MEGALÍTIC 

-Un any més,i ja en són 20, tornem a oferir un altre recorregut guiat 

amb un arqueòleg d’un alt interès cultural i patrimonial.En aquesta  

edició dels Itineraris megalítics a les Gavarres i l’Ardenya es donarà a 

conèixer el sector de la Muntanya d’Ullà-Muntanya del Montgrí –

Montplà al Massís del Montgrí. 

-Coordina Remi Serra     

 

19 MAIG(ESCALADA)----------------------------MONTSERRAT 

-Acabarem aquest cicle d’escalada a la zona de Montserrat,l’escola per 

excel·lència de la majoria d’escaladors catalans. 

-Coordina Jesús Correa.     

 

09 JUNY(MITJA MUNTANYA)----------EL FAR I SANTA BRÍGIDA 

-Es vol celebrar una diada multidisciplinar oferint la pujada al Far pels 

excursionistes i una sessió pels escaladors a Santa Brígida. 

Acabarem tots plegats amb una bona graellada a Amer. 

–Coordina Enric Morillas 

 

 

16 JUNY(MITJA MUNTANYA)------------------------BERGUEDÀ 

-Aprofitarem per seguir coneixent de primera mà aquesta comarca 

encisadora,terra d’encanteris i bruixeria,per deixar-nos seduir  

endinsant-nos en els seus paisatges més amagats.                         

-Coordina Martí Puig  

 

05-06-07 JULIOL(ALTA MUNTANYA)---------------MALADETA 
-Com ja és costum els darrers anys tornem a oferir una altra sortida a 

cims de més de 3.000 metres.El sector escollit aplega uns quants cims 

d’aquesta alçada al voltant del cim principal,la Maladeta(3.308m) 

-Pernoctarem al refugi de la Renclusa(reserva de grup pels 15 primers). 

-Coordina Pere Llauradó.  

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERACIONS MOLT IMPORTANTS 

 
-És obligatori que tots els participants de totes les sortides estiguin 
federats.En cas de no ser així es pot demanar una llicència temporal per a 
cada activitat(caldrà sol·licitar-la amb un mínim de 3 dies d’antel·lació 
posant-se en contacte amb secretaria@clubalpipalamos.cat ) 

-Totes les sortides són susceptibles de canvi o anul·lació,segons les 
condicions meteorològiques i a criteri del coordinador de les mateixes. 

 
-Rebreu informació en detall entre 5 i 10 dies abans de la data programada 
de cada sortida. 
 
-Cal confirmar l’assistència contactant amb el seu responsable segons les 
dades que s’ofereixen en la informació de la sortida. 
                                                         
-Podeu contactar presencialment amb membres del CAP al local social, 
situat dins del Pavelló d’Esports de Palamós,els divendres a partir de les 
22h. 
 
-Podeu obtenir més informació visitant el web : www.clubalpipalamos.cat  

mailto:secretaria@clubalpipalamos.cat

