SORTIDES 2019 COMISSIÓ DE FAMÍLIES DEL CEC

Diumenge 20 de Gener: ruta circular per Torrelles de Llobregat, coves de Can Riera i Puig
Vicens. Preparada per Jordi Masana.
Diumenge 10 de Febrer: ruta circular per la muntanya de Montserrat. Es faran dos grups,
grans pujaran al Montgròs i petits faran ruta circular que permetrà observar conegudes
formacions de la zona. Preparada per Mercè Vilardell.
Diumenge 24 de Març: ruta circular clàssica de la serra del Montsant des de Morera de
Montsant. Pujarem a la Serra Major pel grau d’Agnes i baixarem pel grau de la Grallera.
Preparada per Jordi Masana.
Diumenge 28 d’Abril: farem el cim del santuari de Bellmunt, en una preciosa ruta circular
des de Vidrà, a la vall del Bisaura. Preparada per Lluís Cosín.
Diumenge 19 de Maig: ruta de les Tres Colades i cingleres basàltiques a Sant Joan Les
Fonts. Descobrirem curioses formacions provocades pel refredament de les colades de lava
emeses per diferents volcans. Preparada per Mercè Clara.
Diumenge 26 de Maig: Geoginkama a través d’un recorregut per Collserola amb parades
d’observació en unes mines abandonades. Es tracta d’una activitat preparada pel Sr. Dídac
Navarro, membre de la Comissió de Divulgació de la Geologia del Col.legi de Geòlegs de
Catalunya. Activitat pensada per a tothom, especialment nens i joves.
Cap de setmana 8 i 9 de Juny: Canigó amb pernoctació al refugi de Marialles. S’intentarà
fer dues rutes, una per grans i una altra per petits, que es concretaran més endavant.
Pendent de la data d’obertura de la pista d’accés a Marialles i condicions meteorològiques.
Diumenge 30 de Juny: Ruta per la riera Salada al Solsonès. Seguirem el curs de la riera, i
en alguns punts ens banyarem i caminarem per ella. Preparada per Sílvia Marcer.
Cap de setmana del 13 i 14 de juliol: dissabte es pujarà de la presa de Cavallers al refugi
Ventosa i Calvell, on dormirem. Diumenge, grans pujaran al Montardo i petits faran ruta
circular pels llacs de la zona. Preparada per Albert Vidal i Mercè Vilardell.
Diumenge 8 de Setembre: grup de grans pujarà al Pedraforca i grup de petits farà ruta per
la zona del massís. Preparada per Mireia Padrós i Marta Badell.
Diumenge 22 de Setembre: via verda en BTT de Tortosa a Horta de Sant Joan, amb bany
inclòs a Fontcalda. Hi haurà ruta per grans i per petits. Possibilitat del dissabte fer el cim del
Castell. Preparada per Marta Badell.
Cap de setmana del 12 i 13 d’Octubre: ruta per la zona de Vallter. Possible pernoctació al
refugi d’Ulldeter. Preparada per Jordi Solsona.
Diumenge 20 d’Octubre: Rodacamins. Primer circuit de BTT organitzat pel CEC a Caldes
de Malavella.
Novembre: Sortida per la zona de la Vall d’en Bas. Dia i ruta es concretaran més endavant.
Preparada per Ivan Condés.
Diumenge 1 de Desembre: pujada pessebre a un cim. Més endavant es decidirà zona.
Dissabte 14 de Desembre: rocòdrom i sopar de Nadal al Boulder.

