Terraiaventura
Correu electrònic: terraiaventura@gmail.com
19-10-2.013: Volta a la vall de son Brondo (Valldemossa) Grau de dificultat: Fàcil
Ruta circular que transcorre per zones boscoses del sud de Valldemossa, entre la vall de son Brondo i la Mola de
son Pacs. Ruta per continuar posant-nos a punt per tot el que ens espera aquest hivern.
16-11-2013: Pujada a Lluc i trobada per dinar Grau de dificultat: Fàcil
Dia farcit de patrimoni cultural i natural que ens ofereix la serra de Tramuntana
Excel·lent diada per retrobar-nos TOTS a Lluc
6 i 7-12-2013:

Taller d’ORIENTACIÓ BÀSICA a la muntanya. Places limitades.

Sortida de cap de setmana en el que farem pràctiques d’orientació básica a la muntanya (maneig de la bruixola,
interpretació de mapes, orografía) ...
Per descansar farem excursions curtes per llocs poc coneguts de la serra de Tramuntana prop del refugi.
22-12-2013: Excursió de nivel mitja-alt
A determinar en breu
11-01-2014: Excursió de nivel mitja per davallar els torrons. A determinar en breu

16-01 al 20-01-2014:

Viatge de senderisme valle de Etxo

Places limitades.

Rutes entre el Pirineu Occidental d’Aragó i el Navarrés. Gaudirem del patrimoni natural, cultural i històric per de la zona.
Per motius d’agenda ens veiem obligats a posposar aquesta sortida, us comunicarem noves dates.

01-03-2014: Excursió a determinar.

16-04 al 21-04-2014: Pasqua—Viatge de senderisme. Sicília Places limitades...
Ja podeu començar a ensumar la sofre de l’Etna...
15-03-2014: Excursió a determinar.
17-05-2014: Excursió a determinar.

25-08-2014: Viatge de senderisme als Alps. Places limitades.

21-06-2014

Excursió a determinar.

Lloc i horari de sortida de les excursions: A no esser que es digui altre cosa,
l’horari i lloc de partida de les excursions queda aixi:
Lloc: Alcampo, conservatori… (millor si sempre es el mateix)
Hora: 8:30.
A banda de les activitats programades, es podrán convocar altres activitats
de les quals us informarem mitjançant els Canals de comunicación habituals (Facebook, correu electrònic i página Web).

A les activitats on s’indica que les places son limitades, s’atendràn per rigorós ordre d’inscripcio i quan sigui de pagament, quan també s’hagi fet l’abonament de l’import de la reserva, que es perdrà en cas de posterior an.nulacio.
Les dates dels viatges poden sofrir alguna lleugera desviació en funció de les circumstancies, com poden esser programació de vols.

Recomanacions i material que heu de portar a qualsevol sortida:
Menjar i beure per tot el recorregut: s’ha de dur aigua en funció de la climatologia prevista i necessitats de cadascú i menjar ric en sucres que ens aporti energia i sigui de bona digestió.
Sabates o botes de muntanya que us subjectin convenientment els turmells.
Vestir-vos per capes de manera que no passeu en cap moment ni fred ni calor.
Capelina o roba impermeable per si ens visita una inesperada pluja.
Ulleres de sol, capell o gorra i crema solar.
Bastons per aquells que hi estiguin avesats, fruits secs, begudes isotòniques, farmaciola personal,
mocador de coll, brúixola i mapa de la zona.
Frontal o llanterna.
Llicència federativa de muntanya, mínim B. Si l’heu tramitada mitjançant l’associació no cal que
dugueu cap justificant. Si l’heu tramitada pel vostre compte ens l’heu de fer arribar escanejada. Si
encara no teniu el carnet, ens heu d’enviar escanejat document justificant de la sol·licitud.
En defecte de la llicència federativa ens podeu signar el full adjunt d’exempció de responsabilitat.

No està permés:
 Avançar-se al guia i sortir de la ruta marcada
 Deixar brossa a la muntanya
 Fer malbé el camins i paratges transitats
 Maltractar la fauna i la flora

Inscripció a les activitats:
Per les excursions, heu d’enviar un correu a terraiaventura@gmail.com indicant nom i llinatges i número de mòbil
del/s participant/s abans del divendres anterior a la sortida.
Per a qualsevol sugerència, dubte o d’altre tema podeu fer servir el mateix correu electrònic.

