
 

 Sortida hivernal 2016 

 (12 – 13 de març) 

 

Enguany la sortida de raquetes de la V Vegueria de la FEEC l'organitza el Club Excursionista 
Refalgari de La Sénia. És una sortida molt interessant. Ja heu rebut la informació pertinent 
per email.  
 
La sortida del 12-13 de març és del nostre centre, encara que, com sempre, pot vindre 
qualsevol persona que no sigui soci. 
 
En principi hi ha dues possibilitats: 
 
 anar a un refugi guardat que s'arribi en cotxe o no. El diumenge fer un cim assequible i 

tornar. Podria ser el refugi dels Estanys de la Pera, el de Coma de Vaca, el de Malniu o 
qualsevol altre refugi o alberg on trobem lloc. 

 
 l'altra possibilitat seria anar a un refugi lliure, sense comoditats, carregant el material per 

dormir i el menjar. És un altre tipus d'experiència. Podria ser el refugi d'Engorgs, el de 
Montmalús, el de Nohedes o qualsevol altre. 

 
En cap dels casos són caminates excessives. 
 
El dijous, 18 de febrer, al Maset, ho decidirem. 
 

 
Data Lloc/itinerari hor dif Informació Observacions Com

 

12 - 13 Sortida hivernal. Pirineus - - Joan Polo 

Lloc a determinar. Cal parlar un 
mes abans amb l'encarregat. 
Raquetes, grampons i piolet. 

(/) 

 
Si penseu participar en aquesta sortida, us demano, si us plau, que feu els següents passos: 
 
 envieu-me un email amb el vostre nom, el vostre número de mòbil i l'adreça electrònica 

que jo hauré de fer servir per enviar-vos informació. Indiqueu, també, si teniu llicència 
federativa 2016 o si necessiteu una assegurança per 2 dies. (ABANS DEL 18 DE FEBRER). 

 
 si podeu, veniu el 18 de febrer, dijous, al Maset i entre tots farem el pla de la sortida. Si 

no podeu, ja us enviaré per email informació del que s'hagi decidit. 
 
(Si es decideix anar a un refugi guardat, començaríem a buscar el dia 19) 
 
 
Gràcies  
Joan Polo 
tel.: 653 61 59 05 
email: polosanz.joan@gmail.com 


