
IMPORTAN!"! 
Tots els menors de 18 anys hauran d'anar acompanyac s 

del pare/mare/tutor legal o persona que es re 

Cada familia es responsabiliza del seu grup . 

El Club no es fa carree de cap menor d' 

Els interessats s'han d'apuntar abans deis dijous de c 

A la Junt a Directiva h¡ som. 

/ 
Mñwicfír 

/ CUÜñ 
^EXCURSIONISTA 

\ 

Antonio Arjona, president 
Vicenc Muñoz, vicepresident 
Remei Tortosa, secretaria 
Joanna Pifarré, tresorera 
Aureli Contreras, vocal 
Joanna García, vocal 
Jordi Escuer, vocal 
Pilar Alcalá, vocal 
Yolanda Mendoza, vocal 

645 846 179 
616 814 533 

Propere s sortide s i activitats previstes 
II Duatló d'Alpicat, gener de 2008. Necessitem la teva collaboració Lo 
participació, posa't en contacte amb nosaltres! 
Sortides d'esquí i de treeking. 
Sortida a Aigüestortes i l'estany de Sant Maurici. 
La selva de 1'aventura a Arbúcies. 
Activitats d'hípica al Champion Horse. 
I altres propostes que els nostres socis ens facin arribar... 

PROGRAMA 

Alpicat Club Excursionista 

Bústia al pavelló municipal d'esports 

Passeig del Pare, s/n 

Correu electrónic: 

clubexcursionistaalpicat@yahoo.es 

EXCURSIONS 
PREVISTES 

uatrimestr e 
e de 2007 

 Octubre de 2007 
 novembre de 2007 
 desembre de 2007 

mailto:clubexcursionistaalpicat@yahoo.es
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Diada de lunva 

Dies IO i 11 de setembre 

10 de setembre de 2007. pujada al Tossal de la 
Corona col-laborant amb l'Ajuntament en el 
tradicional canvi de la senyera. 
11 de setembre de 2007. XXVI diada de la 
catxipanda al Pare del Grao. 
Tots els socis que han volgut participar i que s'han apunta't 
previament podran gaudir d'una jornada lúdica i cultural 
entre el socis del club i veins d'Alpicat Dia 16 de n o v e m b r e 

Vies verdes de la Llitera, un recorregut de 14 km 
en bicicleta. 

Nivell: apte per a tothom 
Sortida: a les 8,30 h 

Lloc: pavelló poliesportiu 
Preu: gratui't 

Important! Cal portar case 

Dia 23 de setembre 

I Gampioríat d'escalada «sport iva 

A les 10,30 h. Inauguració del rocódrom 
municipal a carree de l'iHustríssim Sr. Pau Cabré 
Roure, alcalde de l'Ajuntament dAlpicat i 
I Campionat O'escalada esportiva al rocódrom 
municipal al Pare del Grao. 
Será una jornada forca animada! 

Nivell: majors de 14 anys 
Preu inscripció: 106 

Lloc inscripció: rocódrom el mateix dia a les 10 h. 
Premis: material esportiu per les categories femenines i 

masculines. 

mi 
Dia 14 de desembre 

Pantá de Santa Anna 

Picnic i pujada a l'ermita de Sant Salvador. 

Nivell: apte per a tothom 
Sortida: a les 9 hores 

Lloc: pavelló poliesportiu 
Preu: gratuit, cal portar-se el picnic 

Dia 14 d'octubre 

PAINTBALL 

En una instaHació adequada us proposem gaudir 
d'una jornada de joc i entreteniment, per trencar 
la rutina jugant al PAINTBALL. Anima't! 

Lloc: pendent de concretar 
Nivell: apte per majors de 14 anys, el menors de 14 

anys sota la responsabilitat deis pares. 
Preu: entre 22 i 26€ per persona [amb la inscripció 

caldrá abonar 5€ per realitzar la reserva que cal 
confirmar abans del dia 1 d'octubre de 2007) 

Grups: entre 8 i 30 persones. 
Sortida: a les 8,30 hores 

Lloc: pavelló poliesportiu 

Curs d'iniciació a l'escalada al rocódrom 
municipal d'Alpicat. 

Dates i import pendent de concretar 
Nivell: iniciats 

Passi de diapositives sobre viatges d'escalada. 

Dates pendent de concretar 
Nivell: apte per a tothom 

FES-TE SOCI DEL CLUB I COL-LABORA AMB NOSALTRES 
PROGRAMA 


