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A.E.TALAIA 

Circular 108   (15-16/09/2012) 
 
La informació sobre la sortida a Núria, 15 i 16 de setembre, es va trametre pels missatges de correu electrò-
nic que es reprodueixen a continuació: 
 
 
24/07/2012 
 
La sortida inaugural del proper curs es farà el cap de setmana 15-16 de setembre. 
 
El dissabte 15 és previst anar amb l'autocar fins a Ribes de Fresser, pujar amb el cremallera fins a Núria i 
passar la nit al refugi Pic de l'Àliga (en règim de mitja pensió). 
 
El diumenge farem la travessa: Refugi Pic de l'Aliga - Coll de Torreneules - Refugi de Coma de Vaca - 
Queralbs. A Queralbs ens recollirà l'autocar. 
 
Els detalls de la sortida ja s'explicitaran més endavant. 
 
Si voleu participar-hi caldria que contestéssiu aquest missatge per tal de poder fer una previsió de places 
(Si us plau, tan aviat com pugueu). 
 
La resta de sortides del curs es faran d'acord amb el calendari següent: 
 
21 d'octubre 
18 de novembre 
16 de desembre 
13 de gener 
17 de febrer 
10 de març 
14 d'abril 
12 de maig 
9 de juny 
 
Aviat rebreu el recorregut de cadascuna de les sortides. 
 

***************** 
 
31/07/2012 
 
En un missatge anterior us explicàvem que enguany és previst fer la travessa "Santuari de Núria - Coll de 
Torreneules - Refugi de Coma de Vaca - Queralbs" com a sortida inaugural els dies 15 i 16 de setembre. 
 
També us dèiem que per tal de poder fer la reserva al refugi Pic de l'Àliga, on pernoctarem el dissabte, 
ens caldria tenir una previsió dels nombre de persones que vindran a la sortida. Per això us dèiem que si 
pensàveu venir contestéssiu el missatge o passéssiu per la Talaia per apuntar-vos. 
 
Us adjuntem la llista de les persones que ja ho han fet, en total 25. 
 

***************** 
 



5/09/2012 
 
A partir d'avui (dimecres, 5/09) podeu passar per l'entitat per confirmar la vostra participació a la sortida 
inaugural d'aquest curs: Travessa Núria - Coma de Vaca - Queralbs. 
 
Per confirmar-la cal abonar 65 euro. Això inclou: autocar (aprox. 28 euro), pujada amb el cremallera 
(aprox. 12 euro), estada al refugi Pic de l'Àliga en règim de mitja pensió (aprox. 25 euro). 
 
Recordeu que per poder participar a la sortida és absolutament necessari estar federat. 
 
És previst sortir el dissabte 15/09 a les nou del matí i tornar el diumenge 16/09 cap al tard. Més endavant 
rebreu el dossier de la sortida. 
 

***************** 
 
Salutacions 
 
?????? 


