
 

 

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 

CCAALLEENNDDAARRII  DDEE  RREEUUNNIIOONNSS  PPEERR  AALLSS    MMEESSOOSS  DDEE  GGEENNEERR  II  FFEEBBRREERR  

Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Dimecres, 11 de gener a ¼  de 9 del vespre 
Divendres,  27 de gener  a ¼ de 9 del vespre 
Dimecres, 8 de Febrer 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   

 
 Afegim a la llista de 40 anys 40 muntanyes els 5 cims que ens ha fet arribar en Josep Lluís 
quan ja havíem tancat la llista a la darrera circular. Tot són excursions fetes els mesos  de juliol 
i agost i per tant queden incloses a la llista de la campanya. 

 
 

Circular per als socis núm. 404 76 24/07/05 Puig Peric  (2.810  m) 2  components 
77 31/07/05 Pic de Finestrelles  (2.826 m) (8 components)  
78 14/08/05 Pic Letassi (2.173 m.) 2 components ACTIVITATS PER AL MES DE GENER  2006 
79 14/08/05 Montcorbison (2.167 m.) 2 components   
80 15/08/05 Montardo (2.830 m) 2 components  
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EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA  
CAMÍ DE RONDA.(Mas Larriu, Argelés platja,Crique d’Ouielle,Mas Larriu) 
Sortida: A les 2/4 de 9 del matí a l’oficina de Turisme d’Argelés  
de la Marenda. 
Informació Tel. 972 50 50 98 (Pitruk) 
 
EXCURSIÓ AL PUIGMAL 
Informació: Tel. 972 50 05 69 (Lluís) 
 
SORTIDA GRUPS INFANTILS I JUVENIL 
Saltacims. BICICLETADA 
Informació Tel. 972 50 71 08/ 655 86 16 21 (Alex) 
Saltacingles. BICICLETADA 
Informació Tel. 659 89 48 76 (Sergi)) 
Saltamarges. SANT QUIRZE DE COLERA 
Informació Tel. 650 40 03 33 (Albert) 
(Més informació i inscripcions com sempre al cartell exposat a la seu 
provisional del Casino Menestral,  al Carrer Poeta Marquina, antics jutjats, 
de Figueres)  
 
 
 
 
 

 
TTAARRJJAA  FFEEDDEERRAATTIIVVAA  

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.  
 
BBAARRRRAAQQUUEESS  FFIIRREESS  II  FFEESSTTEESS  DDEE  LLAA  SSAANNTTAA  CCRREEUU  22000066  

L’any passat com recordareu el CEE no va participar a les barraques de Fires per manca de 
gent.  Per a aquest any  hem pensat que el CEE com a entitat que  forma part del teixit 
associatiu de Figueres no pot de deixar de participar  en un esdeveniment  on s’hi trobem 
representades totes les entitats de la ciutat,  tot i suposar  un esforç important per a la gent de 
la nostra entitat.  
També aquest any, sembla que hi ha poca gent en disposició de temps per poder-se 
comprometre a organitzar i responsabilitzar-se de la Barraca durant els dies de les fires, per 
això demanem la col·laboració del socis que hi esteu interessats i que cregueu que el Centre 
Sí que ha de tenir  Barraca a les Fires. 
Així us demanem que els que vulgueu  col·laborar-hi  (en la decoració, en el muntatge, en fer 
de bàrman, etc.,. etc.,) ens  ho feu saber a la nostra adreça electrònica  o bé passant per la 
Botiga de les Bones Herbes del carrer Besalú, 7 de Figueres o fent-t’ho saber a qualsevol 
membre de la Junta... 
 
 

A l’interior d’aquesta circular trobareu la ressenya d’en  Ramon Fernández, 
soci del CEE, de les vies que ha obert a la zona de Roca Pastora a la Mare 
de Déu del Mont i que ens ha fet arribar  per  a la seva publicació. 
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Col·laboren: 
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