BASES DE LES SORTIDES
1.

Les sortides estan obertes a totes les persones que tinguin la llicència de la
FEEC de lʼany 2019. Dʼacord amb la normativa que regula les activitats al
medi natural, lʼorganització no admetrà cap participant sense federar.

2.

Les places són limitades i el criteri dʼadmissió es farà segons lʼordre dʼinscripció. En cas de no assistir per motius personals no es retornarà lʼimport
de la inscripció. Si lʼentitat anul·la la sortida, sí.

3.

El preu de les sortides anirà en funció dels quilòmetres.

4.

El recorregut serà variable en funció dels quilòmetres de lʼetapa.

5.

Les inscripcions es tancaran el dĳous anterior a la sortida. En el
moment de fer la inscripció es farà efectiu el pagament a les oficines del
CET o per transferència.

6.

Lʼactivitat excursionista comporta un mínim de risc, per això es recomana
un equipament i calçat adequats. Les etapes dʼalta muntanya són exigents
i cal tenir un mínim de preparació.

7.

El mal temps no serà raó suficient per suspendre la sortida. Lʼorganització
buscarà una alternativa viable.

8.

En les etapes circulars, si no sʼarriba a un mínim de participants, es faran
els trasllats amb cotxes particulars.

9.

Lʼorganització no es fa responsable dels danys que puguin patir o causar
els participants.

10. No es poden portar gossos a lʼautocar.
11. El sol fet de participar a les sortides, significa la plena acceptació dʼaquestes normes.
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SORTIDES PROGRAMADES 2019
CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL

Aquest proper 2019, el CET continua la proposta de combinació
dʼexcursions entre rutes dels 100 cims i el GR11.
GR11
El GR11 és un sender que
travessa els Pirineus pel seu
vessant sud des del Cantàbric
fins al Mediterrani, amb les
dificultats pròpies de lʼalta
muntanya.
100 cims
El repte dels 100 cims es va
iniciar el 2006 amb lʼobjectiu
de conèixer diferents llocs del
país mitjançant lʼexcursionisme.
Hi ha un ampli llistat de cims a
la mida de tothom.
No són els més alts i, potser,
alguns no ofereixen gaire
panoràmica però sí que són els
més emblemàtics de les nostres
comarques.

SORTIDES PREVISTES 2019
A lʼempara dʼaquest projecte,
el Centre Excursionista Taradell,
organitza unes sortides mensuals seguint part dʼaquests
senders. Aquestes sortides es
complementaran, si cal, amb
visites guiades a diferents
indrets dʼinterès cultural.
SENDERS PER ON
DISCORRE LA RUTA
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13 GENER

100 CIMS: Puig de Gallicant (Arbolí)

3 FEBRER

GR11: Cantallops, Castell de Requesens,
18 km
La Jonquera

3 MARÇ

GR11: La Jonquera, La Vajol

7 ABRIL

GR11: La Vajol, Maçanet de Cabrenys

8 km

5 MAIG

GR11: Maçanet de Cabrenys, Albanyà

22 km

2 JUNY

100 CIMS: Puig de Milla (Milla)

14 km

100 CIMS: Les Borregues (Vallter)

10 km

1 SETEMBRE

GR11: Oix, Beget

14 km

6 OCTUBRE

GR11: Beget, Molló

12 km

7 JULIOL

10 NOVEMBRE 100 CIMS: Puig de Bestracà (Oix)

13 km

14 km

14 km

*Les dates i recorreguts són provisionals. Uns dies abans de la data
prevista es penjarà a la web del CET tota la informació referent a la sortida: recorreguts, horaris, quilòmetres, visites guiades i preus.

