ACTIVITATS
MUNTANYA
AEP 2012

CALENDARI D’ACTIVITATS
FEBRER

MAIG

SORTIDA AMB RAQUETES
Data: 12-2-2012
Com cada hivern anirem a passejar pel Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici,
amb la companyia d’un guia del Parc.
Places limitades a 20 persones.

JORNADA D’APROPAMENT AL MÓN DELS
BARRANCS.
Data: 6-5-2012.
Durada de l’activitat: mig dia (9:00-14:00 h.).
Número de places: mínim 4 – màxim 14.
Preu: 20 € per persona.
Interessats reservar abans del 30 abril. El barranc
es concretarà uns dies abans, depenent de
l’aigua.
Per a més informació podeu trucar a:
Raimon: 617413869, Anna: 646207436.

CURS
TEÒRIC-PRÀCTIC
DEL
MANEIG
DE
MATERIAL EN CAS D'ALLAUS.
Data: 26-2-2012
Treballarem la teoria i maneig del material a utilitzar
en cas d'allaus (arva, pala i sonda), així com les
dinàmiques en cas d'accidents de muntanya.
Grup mínim : 8 persones.
Preu socis: 10 euros. Preu no socis: 15 euros.
Material necessari: arva i sonda, els que en
tingueu.

MARÇ
ITINERARI GEOLOGIC PER LA SOLANA D’ESTAC
Data: 17-3-2012
Farem una ruta per descobrir el passat volcànic
de la comarca i identificar-ne les principals
roques.
Dificultat: Baixa, par de l’itinerari es farà en
cotxe.

ABRIL
RUTA PEL BOSC DE VIRÓS
Data: 14-4-2012
Juntament amb el Club Excursionista Rialp
anirem a descobrir el bosc de Virós i la seva
relació amb el ferro.

JUNY
PASSEJADA PEL PARC NACIONAL
Data: 17-6-2012
Cada estiu fem una passejada pel Parc i cada
any descobrim indrets més sorprenents.
Places limitades a 20 persones.
Recordar que a la pàgina web de gencat hi ha
el calendari d'activitats que el Parc Nacional
organitza per a aquest any i els socis de l’AEP hi
estan convidats.
CURS DE BARRANCS
La secció Barrancs de l’AEP organitza un curs de
descens de barracs, per a iniciar nens i nenes de
10 a 14 anys, durant els mesos de juny a
setembre.
Per a més informació podeu trucar a:
Raimon: 617413869, Anna: 646207436

