FITXA D’ACTIVITAT

04 JUNY 2017

INFANTIL: VOLTANTS DE SANT JOAN I VISITA A LES MALLADES.
DATA ACTIVITAT

Diumenge 04 de juny.

LLOC I HORA CS

9:00 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

MERCHE IZQUIERDO.

(Moderada).

04 diumenge

★ ★ (Moderada)
INFANTIL: VOLTANTS DE SANT JOAN I VISITA A LES MALLADES
Recorregut: Ermitori de Sant Joan de Penyagolosa-Barranc de la Pegunta-La Banyadera-Refugi de les
Mallades-El Corralico-Petròglifs de la Cambreta-Font de la Cambreta-Barranc de la Teixera-Lloma del
Conill-Sant Joan.
Xiquets i xiquetes, per al diumenge 4 de Juny vos propose una excursió per un lloc que tots coneixem
prou bé: l'ermitori de Sant Joan de Penyagolosa. Però ho recorrerem amb una mirada diferent, es tracta
de ser exporadors i buscar pausadament tota mena de cosetes meravelloses que fan d'aquest indret un
lloc especial que tant ens agrada i a on mai ens cansarem d'anar.
Esta excursió està pensada per als xiquets de veritat o per al que portem dins.
Anirem per la Pegunta i tornarem per la Teixera. Estos dos barrancs són dignes de recorrer tranquil·lament i mirar les seues formacions rocoses i la gran varietat de plantes que hi creixen. Els cartells
informatius del barranc de la Pegunta ens ajudaran a reconèixer la flora més significativa, així com els
usos i costums que es donava antigament per a l'aprofitament dels seus recursos.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

9,5 km
360 m
360 m
4:30 h

Una vegada en la zona alta, per la base del pic Peñagolosa, ens acostarem a visitar Les Mallades que
és el refugi que tenim tots els socis del Centre Excursionista. Fa molts anys es va començar la seua
reconstrucció amb l'esforç dels socis, ara seguixen les obres, esta vegada amb ajuda professional. Està

FITXA D’ACTIVITAT

04 JUNY 2017

en un lloc meravellós amb impressionants vistes al Penyagolosa i cap a la Plana. Tenim este refugi amb
la finalitat de l'ús i gaudi de tots els socis, així com perquè siga utilitzat com a tal en cas de necessitat
per qualsevol que per allà es trobe amb clima advers.
Per eixa zona veurem unes quantes masies, la més alta de totes La Cambreta, i trobarem uns petròglifs que són uns gravats en pedra molt antics i d'origen desconegut.
Deixant a un costat la masia baixarem cap a la font de la Cambreta, on disfrutarem una estoneta de la
bondat d'este racó humit i fresc.
Acabarem l'excursió caminant pel barranc de la Teixera en direcció a Sant Joan, passant per la Lloma
del Conill .
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

XIQUETS: 5€.
ADULTS: 15€.
Inclou el transport en autobús i les despeses d’organització.
Per als que no estiguen federats, cal afegir l’assegurança sanitària en
cas d’accident esportiu que té un cost 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 31 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.

