Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona
C/ Rocafort 7, Baixos, 08015 Barcelona
Tel. 93 454 58 55

secretaria@uecbarcelona.org
https://uecbarcelona.org

SAME - Propera sortida
SANT JOAN ALQUÉZAR 2019

Com ja marca la tradició, aquest any tornarem a celebrar el final de curs de SAME a la Festa de Sant Joan
d'Alquézar!

Una escapada multiactivitat de tres dies, on podrem gaudir de barrancs, btt, escalada, prendre el sol... i sobretot, de
la revetlla de Sant Joan ballant a la plaça del poble.
Ens allotjarem al Càmping Alquézar, molt a prop del poble, que serà el nostre Camp Base durant el cap de setmana.
Des d'allà sortirem per fer les diferents activitats, i serà on ens reunirem al final del dia per compartir taula, i
intercanviar experiències i activitats del dia.
Diumenge a la nit farem una BBQ conjunta per agafar forces abans d'anar a la SanJuanada del poble.
Així que, si teniu ganes de marxar fora el cap de setmana, fer activitat i gaudir de la festa, no dubteu més.
Apunteu-vos, que Alquézar ens espera!
Data: 22 - 24 de Juny de 2019.
Lloc: Alquézar
Activitat: Barranquisme: el Mascun, el Gorgas Negras, etc.
Escalada: Alquézar, Rodellar, Riglos, etc.
BTT: en funció del nivell escollirem la ruta a fer

http://www.vertientesaventura.com/rutas-bicicleta.html

Punt de trobada: Dimecres 19 de juny a les 20h30, es farà una petita trobada al local de la UEC de Barcelona, per
organitzar cotxes, en funció de l'assitència i les hores de sortida, i per tancar les diferents activitats.
Material: Escalada: Material necessari de seguretat i progressió.
BTT: Bicicleta, casc, etc.
Barrancs: Neoprè, casc, arnès, bagues i mosquetons, descensor,...
Aquells que no disposeu del material necessari, podeu llogar casc i arnés al nostre local, així com també tendes de
campanya i petates de barrancs, o llogar-lo en botigues especialitzades:
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Vèrtic (Carrer Rocafort, 135)
Camp Base El Nus (Plaça del Diamant, 9)
Jom Big Wall (Carrer Enamorats, 39)
Transport: Vehicles propis
Preu: Preu BBQ Diumenge + beguda + coca de Sant Joan + alguna cosa per esmorzar Dilluns = 10€ x persona
Preu per nit (inclou pax + 1/2 tenda + 1/2 cotxe) = 10€, per tant:
-Dues nits (dissabte i diumenge) = 20€
-Tres nits (divendres, dissabte i diumenge) = 30€
Així doncs a les nits que vulgueu pernocatar hi heu de sumar els 10€ de la BBQ.
Les persones no sòcies de l'entitat hauran de sumar 10€ al total a comptar en concepte de "Soci de Cap de Setmana"
Observacions: La resta d'àpats dels altres dies van a càrrec de cadascú.
Tingueu en compte que la zona és calorosa, així que penseu en la hidratació.
En cas de tenir qualsevol dubte sobre la sortida no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través
de secretaria@uecbarcelona.org o fent una visita al nostre local.
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