FITXA D’ACTIVITAT

12 FEBRER 2017

6ª FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA AL TOSSAL DELS TRES REIS
48ª RENOVACIÓ DE LA FLAMA: FREDES — TOSSAL DELS TRES REIS — FREDES
DATA ACTIVITAT

Diumenge 12 de febrer.

LLOC I HORA CS

7:30 h, Jardí de l’Auditori (Autobús 55 places).

CLASSIFICACIÓ

★★

EQUIPAMENT

Esmorzar, aigua, capelina i roba d’abric.

RECORREGUT

Circular.

TERRENY

Senders senyalitzats, no senyalitzats i pistes forestals.

EXPERIÈNCIA

Pràctica excursionista habitual.

ENCARREGAT

CEC.

★★

(Moderada).

12 diumenge
Aquest esdeveniment, que es va reprendre amb la Renovació organitzada pel Centre en l'any
2012, manté viu, any rere any, el compromís de les entitats excursionistes amb la defensa de la
nostra llengua, al reunir-nos per sisena vegada en la confluència de les comarques catalanoparlants del sud del Principat per pujar junts amb la Flama de la Llengua al tossal del Rei.
Una activitat excursionista absolutament carregada de simbolisme i fraternitat en l’ànim de la defensa de la nostra llengua comuna, reivindicant una vegada més, la unitat territorial de tot el domini
lingüístic.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

9,5 km
464 m
464 m
3:00 h

A les 7:30 del matí, eixirem amb l’autobús cap a Fredes, on tenim previst aplegar a les 9:30 i, on
esmorzarem al restaurant de la Colònia Europa mentres fem temps per que arriben tots els altres
grups, als que agraïm sincerament la seua voluntat de participar. Eixirem caminant a les 10 h pel
GR-7 fins al Pinar Pla, desviant-nos pel mas del Ric cap al tossal del Rei o dels Tres Reis, tot plegat
al voltant d’una hora i tres quarts a dos hores de marxa. En el cim tindrà lloc el repartiment de la
Flama, que es porta des de Prada, encenent el fanal de cada grup i els parlaments de cada representant dels col·lectius que assistisquen. Posteriorment, tornarem caminant a Fredes per un tram de
pista fins al coll de Tombadors, on ens desviarem per Cantaperdius, arribant al poblet, totalitzant
una altra hora i mitja de camí.
Des de Fredes anirem en l’autobús a la Pobla de Benifassà per a dinar tots junts en l’alberg de la
Font Lluny, tot i que cal apuntar-se per a reservar. El preu del menú és de 14 € café inclós, que es
pagarà al restaurant.
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Per assabentarse de les condicions climatològiques previstes per al dia de l’activitat, cal preguntar uns
dies abans en la seu del Centre o consultant directament en les següents págines web:
http://www.tiempo.com/
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios?p=12

PREUS I INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

FEDERATS: Gratuïta
NO FEDERATS: 2 € per persona

Una vegada confirmada la disponibilitat de la plaça, el pagament pot
efectuar-se de dos maneres:

Inclou el transport en autobús, subvencionat pel CEC, les despeses INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En qualsevol dels següents comptes
bancaris a nom del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cogd’organització i l’assegurança sanitària en cas d’accident esportiu.
nom així com l’activitat (Nom cognom—Activitat), per què es puga
identificar clarament:
LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el divendres 03 de febrer.
La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:

La Caixa: IBAN ES83 2100 1572 6302 0003 8872

Bankia: IBAN ES11 2038 6317 8660 0001 4822
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i
divendres de 19 a 21 hores.
Triodos: IBAN ES98 1491 0001 2121 0542 2626
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el
DNI, i si és la primera vegada , adjuntant fotocopia de la llicència fedeABONANT-HO en la seu del CEC.
rativa
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat.

