FITXA D’ACTIVITAT

27 MAIG 2017

VILLAMALUR - ALT DEL PINAR - VILLAMALUR
DATA ACTIVITAT

Dissabte 27 de maig.

LLOC I HORA CS

8:00 h, Jardí de l’Auditori (Autobús)

CLASSIFICACIÓ

★★★

EQUIPAMENT

Esmorzar, dinar i aigua.

RECORREGUT

Circular.

TERRENY

Senders senyalitzats, no senyalitzats i pistes forestals.

EXPERIÈNCIA

Pràctica excursionista habitual.

ENCARREGAT

SALVA GARCÍA.

27 dissabte

(Exigent).

★ ★ ★ (Exigent)
VILLAMALUR - ALT DEL PINAR - VILLAMALUR.
Recorregut: Villamalur-Font El Prau-Molí Berniches-Alto del Pinar (1044m)-Corral de La RochaCorral de Cortes-Corrales del Collado-Surera de la Artijuela-Font El Churrillo.
Eixirem de l’àrea recreativa Fuente “El Prau” que hi ha en passar Villamalur. Entrarem a veure el molí
del barranc Berniches i, només passar-lo, pujarem a l’antic camí que anava de Villamalur a Matet i
Pavies. Arribarem així a la carretera de Pavies, des d’on agafarem un sender que partint del tallafoc
ens pujarà a l’Alt del Pinar (on es troba l’observatori forestal).

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

12,5 km
700 m
700 m
4:15 h

Baixarem al coll de la Rocha. Seguirem el camí que gira a l’esquerra i travessarem la carretera de
Pavies. Als pocs metres entrarem en un sender que va passant per una sureda i més endavant pinastres. Tornarem a travessar la mateixa carretera, seguirem una pista (amb roures) i veurem una surera
singular a la partida de la Artijuela. Finalment tornarem al punt de partida passant per la font El Churrillo.
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27 MAIG 2017

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

SOCIS DEL CEC: 20€.
Inclou el transport en autobús i les despeses d’organització.
Al preu anterior cal afegir l’assegurança sanitària en cas d’accident
esportiu, excepte per als que estiguen federats, i que té un cost addicional de 2 euros per persona.

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

LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el dimecres 24 de maig.

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En qualsevol dels següents comptes
bancaris a nom del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cognom així com l’activitat (Nom cognom—Activitat), per què es puga
identificar clarament:

La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:
La Caixa: IBAN ES83 2100 1572 6302 0003 8872
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i
divendres de 19 a 21 hores.
Bankia: IBAN ES57 2038 9939 9660 0061 3157
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 fedeTriodos: IBAN ES98 1491 0001 2121 0542 2626
rativa
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat.
ABONANT-HO en la seu del CEC.

