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PROGRAMACIÓ GENER - MARÇ 2019

13 GENER (ALTA MUNTANYA)------------------------------BALANDRAU
- Començarem l’any fent baixar el torrons i els excessos en els àpats amb un 
destí  clàssic  i  assequible  per  a  molta  gent,  el  Balandrau(2.585m)  al  sector 
d’Ulldeter. 
-Contacte Maria José Salvador.

27 GENER (SORTIDA SOCIAL)--------------PARC NATURAL DEL MONTGRÍ
-Ens aproparem fins a la zona dominada pel Montgrí per completar un recorregut 
que  mena  de  Sobrestany  fins  Santa  Maria  de  Palau.  Podrem  contemplar-hi 
elements  tan  destacats  com  l’antic  estany  de  Bellcaire,  Canals 
d’irrigació,arrossars,fruiters,camps de cereals,  masies  fortificades o  esglésies 
tardo-romàniques. 
–Contacte F.X.Gregori.

02-03 FEBRER (ALTA MUNTANYA)------------------------- PEDRAFORCA
-Un dels destins més visitats per qualsevol muntanyenc tornarà a ser una de les 
propostes per aquest hivern, el mític Pedraforca.
-Es pernoctarà al refugi Lluís Estasen.
-Contacte Jesús Correa.

16-17 FEBRER (ALTA MUNTANYA)-----------------------------PALLARS
-Sortida d'excursionisme hivernal pensada pels practicants de l'esquí de
muntanya i de raquetes de neu. El lloc escollit i el tipus d’activitat dependrà de
les condicions imperants a la muntanya en aquestes dates.
-Es pernoctarà en refugi.
-Contacte Rafa Morillas.

02-04 MARÇ(ALTA MUNTANYA)-----------------------P.N. DELS ÉCRINS
-Volem afrontar un nou repte a la zona més occidental dels Alps,aprofitant els 
dies  festius  de  Carnaval,  apte  per  a  persones  acostumades  a  fer  grans 
distàncies, amb raquetes o esquís .És preveu un itinerari exigent per la zona del 
Parc Nacional amb un gran desnivell.
-Pernocta en refugi amb places limitades.
-Contacte Jesús Correa.



09-10 MARÇ(ACAMPADA HIVERNAL)------------------VALL D'ESTREMERA
–Activitat no massa freqüent pels practicants d’esquí de muntanya I raquetes. 
Ens durà des de Vilamanya(Ripollès) remuntant la Vall d'Estremera fins assolir la 
cota 2.100m on es preveu construir iglús i instal·lar-hi les tendes bivac. També 
es vol fer l’ascens del Puig Dòrria(2.547m) i el Puigmal(2.910m).
–Contacte F.X.Gregori.

16-17 MARÇ(ALTA MUNTANYA)------------------------PIC DE CORONAS
-Sortida hivernal d’alta muntanya al Massís de la Maladeta per intentar
l’ascensió d’uns dels cims més coneguts, el Pic de Coronas(3.293m).
-Pernoctarem al refugi de la Renclusa.
-Contacte Ivan García.

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’antelació
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


