
Els participants hauran d'anar degudament assegurats. Es obligatori estar en possessió de la tarja d'assegurança de la FEEC
 o be tramitar abans de la sortida l'assegurança per un dia d'aquesta Entitat. No es tramiten assegurançes el mateix dia.
L'organització no es fa responsable dels accidents que es puguin produir o de qualsevol contratemps que pugui succeir.

Amb la col.laboració de:

Sortida direcció Sadernes: 06:15

Gemma gsp1967@gmail.com o be cem-senders@googlegroups.com

Pont St Valentí-St.Feliu del Riu-M.D.Agulles-Puig Bassegoda-Coll de Riu

http://senderisme.planasantich.org/Bassegoda.htm

de

Aprox. 19 Kms

El necesari per una sortida de senderisme amb desnivell:  calçat còmode amb bona 

Pernoctació:

ganyips picar i dinar. Opcional banyador, tovallola i xancletes per bany final.

no siguin les adequades. Es recomana estar en bona forma física, adequada al nivell de l'activitat.

La participació a l'activitat implica la col·laboració de 2€ pels no socis, en concepte de despeses d'organització, que s'abonaran
en efectiu el dia de la sortida, a la persona responsable de la mateixa.

8 h.

Lloc i hora

Data: 

sola, bastons, impermeable, molta aigua (no hi ha fonts i farà calor), esmorzar,  

de

trobada:

Aquestes sortides es podran aplaçar, modificar o anular, segons criteri dels  organitzadors, quan les condicions per realitzar-les

c/.Vilanova,nº24  entresol.    08240  Manresa

secreteria@centreexcursionistamontserrat.cat

Temporada – 2014-2015

Sortida a …            

Centre Excursionista Montserrat 

Resenya

 www.centreexcursionistamontserrat.cat
telf.  93 8725312

Situació:

Puig del Bassegoda (1.375 m)

Trobada: A les 6:00 al parking del Lidl al costat del Pont de Ferro (Manresa)

contacte:

Dificultat:

…o be a la secretaría del Centre: dilluns, dimarts i dijous de 18.0 a 21.0h. telf. 938725312

Mitjana-Alta: Ruta llarga i exigent, pel desnivell. A més, hi ha grimpada aèrea per accedir al cim.

Persona

Material:

No n'hi ha per ser sortida de un sol dia. Arribada a Manresa cap a les 20h. 

FOTO

Alta Garrotxa  (Sadernes)

del

Alta Garrotxa E-25 Editorial Alpina Escala 1:25.000

Desnivell:            1.050 mts

5 juliol 2015

recorregut:

Horari  
aproximat:              

Cartografia:

Itinerari:


