FITXA D’ACTIVITAT

07 MAIG 2017

VILAFRANCA: MARXA SOLIDÀRIA
DATA ACTIVITAT

Diumenge 07 de maig.

LLOC I HORA CS

7:30 h, Jardí de l’Auditori (Autobús)

CLASSIFICACIÓ

★★
★ (Fàcil)

EQUIPAMENT

Esmorzar, dinar i aigua per a tot el dia.

RECORREGUT

Circular.

TERRENY

Pistes forestals, senders senyalitzats i no senyalitzats.

EXPERIÈNCIA

Pràctica excursionista habitual.

ENCARREGATS

AARRV, CEV I CEC.

07 diumenge

★ (Fàcil)

MARXA SOLIDÀRIA
Itinerari: Vilafranca-Camí Real-La Canaleta-El Picaio-Avenc del Picaio-Corral del Malladar-Roca del
Migdia-Casetes i Refugis de “maquis”-Mas del Pinar-Vilafranca.
L'Assemblea d'Ajuda als Refugiats i Refugiades de Vilafranca i el Centre Excursionista de Vilafranca
organitzen una marxa solidària en benefici dels refugiats.
El Centre Excursionista de Castelló s'adhereix a ella i convida als socis i simpatitzants a participar,
per el que han d'inscriure's d'acord amb les normes del CEC que s'indiquen al final de la fitxa.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

€
€

12 km
320 m
320 m
4:00 h

Començarem a caminar a les 9:30 del matí i acabarem a la 14:00 hores. A continuació ens traslladarem al mes del Carro, que és accessible amb autobús, on dinarem. La beguda i el cafè ho posaran els
organitzadors.
Hora prevista d'arribada a Castelló 18:00 hores.
L'aportació voluntària de 5€ es farà efectiva als organitzadors a Vilafranca.

FITXA D’ACTIVITAT

07 MAIG 2017

PREUS I INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

SOCIS I NO SOCIS: 10€ per persona.

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

Inclou el transport en autobús i les despeses d’organització.
Al preu anterior cal afegir l’assegurança sanitària en cas d’accident INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En qualsevol dels següents comptes
esportiu, excepte per als que estiguen federats, i que té un cost addi- bancaris a nom del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cogcional de 2 euros per persona.
nom així com l’activitat (Nom cognom—Activitat), per què es puga
identificar clarament:
LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el dimecres 03 de maig.
La Caixa: IBAN ES83 2100 1572 6302 0003 8872
La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i
Bankia: IBAN ES57 2038 9939 9660 0061 3157
divendres de 19 a 21 hores.
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el
Triodos: IBAN ES98 1491 0001 2121 0542 2626
DNI, i si és la primera vegada , adjuntant fotocopia de la llicència federativa
ABONANT-HO en la seu del CEC.
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat.

