
Espeleologia 

Calendari d'activitats 
- Diumenge 5 de man;:: - Dissabte 25 de marc.;: 21 

ESQUÍ, \loc a concretar. Aquí et podras iniciar BTT, als voltants de Vilanova. Amb un senzi\l 

amb monitors de la nostra entitat que 

t'ensenyaran afer els primers viratges i si vol s 

a provar l'esquí de fons. 

- Dissabte II de marc.;: 

ESCALADA, a la "Facu" (Canyelles). Segur 

que sempre t'has pensat que era massa arriscat, 

doncs tu mateix constataras la seguretat amb 

que pots ascendir per una paret. 

- Diumenge 12 de marc.;: 

SENDER DE GRAN RECORREGUT -GR-, a 

U\ldemoJins. No diguis mai que "aixo de caminar 

no esta fet per a mi" ; prova-ho i descobriras 

indrets meravellosos . 

- Dissabte 18 de marc.;: 

CAMPAMENT, a Sant Llorenc.; de Munt. Viu 

el caliu de dormir en una tenda de campanya; ho 

hauras provat pero ja no te'n recordes, toma-hi. 

- Diumenge 19 de marc.;: 

ESPELEOLOGIA , a Sant Llorenc.; de Munt. 

No tot és estret i advers alla dins, també exis

teixen formacions paradisíaques que no les tro

baras en\loc més. 

recorregut gaudiras d'una altra manera de re

descobrir la muntanya. 

- Diumenge 26 de marc.;: 

MARXA PER DESCRIPCIÓ, als voltants de 

Castellet i la Gomal. Si tens dots d'orientació i un 

bon u\l t'ho passaras bé; no guanya el més rapid, 

sinó qui sigui més regular. 

- Dissabte I d'abri 1: 

ESTADA EN UN REFUGI DE MUNTAN

y A, al refugi Baldric (Ripo\les). En pocs \locs 

gaudiras d'un ambient tan agradable allunyat de 

la civilització. 

- Diumenge 2 d'abril: 

TRA VESSA, del refugi a Castellar de N'Hug. 

Una excursió francament encisadora pels pa

ratges i boscos que creuarem. 

- Dissabte 8 d'abril: 

COMPETICIÓ D'ESCALADA, al nostre lo

cal social. Per acabar demostra les teves dots 

competitives, segur que faras un bon paper. 
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