PROGRAMACIÓ OCTUBRE - DESEMBRE 2022

15-16 octubre
Ds/DG

alta
garrotxa

MITJA MUNTANYA
escalada

jesús
correa

Volem fer una estada de cap de setmana fent base al Càmping de Sadernes (Alta Garrotxa).
Aprofitarem l’entorn per fer-hi activitats d’escalada i rutes per aquest indret privilegiat.

30 octubre
DG

taga

MITJA
MUNTANYA

pere
llauradó

Ens acostarem fins la comarca del Ripollès per fer una ascensió clàssica i sense massa
complicacions, el Taga (2.039 m) des de Sant Martí d’Ogassa.

13 novembre
DG

mas
PERE tià

marxa
popular

CLUB ALPÍ
palamós

18a MARXA DELS TRAGINERS
Tornem a organitzar una marxa a l’abast de tothom. Constarà com cada any de 2 itineraris a
escollir. Així es podrà gaudir de l’entorn de la Vall de Bell-lloc i el seu patrimoni. Com sempre
es pot optar per col·laborar amb la logística o senzillament participant en la Marxa.
La sortida i arribada serà al Mas Pere Tià (al costat de la fàbrica Hutchinson).

27 novembre
DG

la
garrotxa

MITJA
MUNTANYA

rafa
morillas

Explorarem un dels molts itineraris que es poden dur a terme a La Garrotxa, terra de
sorpreses inesperades.

clubalpipalamos.cat

PROGRAMACIÓ OCTUBRE - DESEMBRE 2022

18 desembre
DG

sortida
de santa llÚcia

sortida
social

remi
serra

Tancarem l’any amb una sortida clàssica, resseguint l’itinerari llarg de la Marxa de Traginers
d’enguany. En acabar acomiadarem les sortides del 2022 amb un bon àpat per a tothom a
Can Pere Tià.

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 22 h.
• Podeu obtenir més informació visitant el web: www.clubalpipalamos.cat
clubalpipalamos.cat

