
CCAALLEENNDDAARRII  DDEE  RREEUUNNIIOONNSS  PPEERR  AALLSS    MMEESSOOSS  DDEE  FFEEBBRREERR  II  MMAARRÇÇ  

 

C E N T R E 
EXCURS IONIS TA 
E M P O R D A N È S  

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
C/. Poeta Marquina  -  17600 Figueres (Alt Empordà) 

(seu provisional) 
secretaria@cexcursionistaempordanes.org 
  http://www.cexcursionistaempordanes.org 

Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Divendres, 10 de febrer a ¼  de 9 del vespre 
Dimecres 22 de febrer  a ¼ de 9 del vespre 
Divendres,  3 de març a ¼ de 9 del vespre 
Les reunions seran a la nova seu provisional del Casino Menestral als antics jutjats al Carrer 
Poeta Marquina i són obertes a tots els socis que vulguin assistir-hi. 
  
4400  AANNYYSS  4400  MMUUNNTTAANNYYEESS  

 
Més cims per afegir a la llista de 40 anys 40 muntanyes,  les fotos dels quals ens arriben ara.  

81  08/05/05 Pic Buguerac  (1.230 m) 6 components)  82  03/07/05 Pic Carlit   (2.921  m) 8  components 
 38  19/06/05 Canigó (2.784 m)  11 components) 

Circular per als socis núm. 405  
TTAARRJJAA  FFEEDDEERRAATTIIVVAA   

ACTIVITATS PER AL MES DE FEBRER  2006 Si encara no esteu federats i esteu interessat a ser-ho cal que ens feu arribar les vostres dades 
personals i bancàries. Ho podeu fer mitjançant l’adreça electrònica 
secretaria@cexcursionistaempordanes.org o bé passant per la botiga Les Bones Herbes al 
carrer Besalú, 7 de Figueres.  

  
10 
febrer 
 
 
 
 
11-12 
febrer 
 
 
18-19 
febrer 
 
 
 
19 
febrer 
 
 
 
24 
febrer 
 
 
 
 
 
 

PASSADA DE DIAPOSITIVES. PIC LENIN 
A càrrec dels protagonistes de l’ascensió. 
A  les 10 del vespre. A la Sala Abdó Terrades, a la seu provisional 
del Casino Menestral Figuerenc, al carrer Poeta Marquina, antics jutjats, 
de Figueres. 
 
EXCURSIÓ AL PIC D’EINA. (Des d’Eina) 
Sortida: A les 7 del matí, de la plaça del Sol de Figueres. 
Informació: Tel. 972 67 02 91 (Narcís Blavi) 
 
SORTIDA DEL GRUP SALTACINGLES. PIC DE LES BRUIXES 
Informació: Tel. 659 89 48 76 (Sergi) 
(Més informació i inscripcions com sempre al cartell exposat a la seu provisional del 
Casino Menestral,  al Carrer Poeta Marquina, antics jutjats, de Figueres) 
 
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA. 
LA VAJOL – COSTOJA  
Sortida: A les 9 del matí al pàrking de la Vajol 
Informació Tel. 972 50 50 98 (Pitruk) 
 
ASSEMBLEA DE SOCIS 
2/4 de 10 en primera convocatòria 
A les 10 del vespre en segona convocatòria 
Ordre del dia: 
Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
Estat de comptes 
Renovació de la Junta. 
Precs i preguntes. 

 
www.feec.org 
Aquesta és, com ja sabeu, la pàgina web de la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, hi  trobareu tota mena d’informació sobre ressenyes, competicions, formació, 
Refugis, Meteo, etc.etc., així com informació de les llicències, també ens assabenten del SGIM 
(Serveis General d’Informació de Muntanya), que és una entitat catalana i membre de la FEEC 
que té com a objectius principals l’arxiu i difusió d’informació referent al món de la muntanya, en 
un àmbit geogràfic universal. 
La Feec i el SGIM tenen establert un acord de col·laboració mitjançant el qual, i a través de la 
web de la Feec, qualsevol federat té accés a la important base documental del Servei. 
Atenent el caràcter especialitzat de la informació que ofereix el Servei, es recomana que les 
consultes siguin sobre temes que no es puguin obtenir fàcilment a través dels mitjans 
convencional (llibreries i biblioteques dels clubs). 
Per a accedir a aquest servei és necessari disposar de la corresponent llicència de federat de 
l’any en curs, així com abonar una taxa de consulta d’import 8 euros. A títol indicatiu els no 
federats han de pagar 15 euros. Les despeses que es puguin derivar posteriorment (cost de 
fotocòpies, correus, etc.) seran, també, a càrrec de qui fa la petició.  
la Biblioteca del SGIM  de Sabadell permet consular els seus fons documentals a través de la 
seva web, oferint aquesta gran font de consulta a l’abast de tots els internautes interessats en 
el món de la muntanya. 
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Col·laboren: 

                     

26 
febrer 
 
26 
febrer 
 
 

EXCURSIÓ AL MONTMAJOR 
Informació: Tel. 972 50 31 27 (Anna) 
 
SORTIDA GRUPS INFANTILS I JUVENIL
Saltacims. ESQUIADA 
Informació Tel. 972 50 71 08/ 655 86 16 2
Saltamarges. PUIG NEULÓS 
Informació Tel. 650 40 03 33 (Albert) 
(Més informació i inscripcions com sem
provisional del Casino Menestral,  al Carre
de Figueres)  
 
 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  SSOOBBRREE  PPEERRIILLLL  DD’’AALLLLAAUUSS  

Podeu informar-vos al següents telefons: 
Pirineu Occidental  Tel. 93 567 15 76 
Pirineu Oriental Tel. 93 567 15 77 
Pirineu Català Tel. 93 567 15 75 
 
I mitjançant internet als següents enllaços: 
Butlletí de perill d’allaus: http://www.meteocat.com/al
Institut Cartogràgic de Catalunya (Servei Geològic) h
Les Cartografies de Zones d’Allaus / Universitat de B
http://www.ub.es/allaus/cartog.htm 
Escala Europea de perill d’allaus: http://www.icc.es/a
Complert estudi sobre les allaus: http://ice.d5.ub.es/c
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