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SAME - Propera sortida
SAME WINTER FEST 2020

Arriba la neu i torna la trobada hivernal de la SAME de la UEC de Barcelona, torna la SAME WINTER FEST!
Enguany ens desplacem fins a Llesp, a l'entrada de la Vall de Boí. Aquest indret ens obrirà les portes a tot tipus
d'activitats hivernals per a tots els nivells i ens acollirà també a la casa de colònies Verge Blanca. Dissabte, en
acabar les activitats, ens reunirem a la casa per fer un sopar de germanor i comentar l'activitat del dia.

Després de sopar, comença la tradicional "Winter Fest" per animar la nit amb la millor música.
CAL PORTAR:

Got, plat i coberts.
Tovallola, si us voleu dutxar
Sac de dormir

Data: 8 - 9 de Febrer de 2020.
Lloc: Llesp, Vall de Boí
Activitat: Esquí alpí, esquí de muntanya, alpinisme, escalada en gel, telemark i raquetes de neu.
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A continuació deixem idees de sortides amb esquís de muntanya o raquetes de neu, així com algunes vies d'escalada
en gel de la zona. A més a més, la vall acull també l'estació d'esquí de Boí Taüll.

https://es.wikiloc.com/rutas/esqui-de-montana/espana/catalunya/boi
https://es.wikiloc.com/rutas/raquetas/espana/catalunya/boi
http://www.todoescalada.net/boi.htm

També podeu trobar i consultar bibliografia sobre la zona a la biblioteca del local de l'entitat.
Punt de trobada: Dimecres 5 de febrer a les 20h30, es farà una petita trobada al local de la UEC de Barcelona
(C/Rocafort,7), per organitzar cotxes en funció de l?assistència i les hores de sortida, i per concretar els grups,
cordades i activitats a fer.

Dissabte 8 de febrer ens trobarem, a partir de les 18h, a la casa de colònies Verge Blanca de Llesp
(https://goo.gl/maps/iBNo95Ms2tFynXgH8)
Material: Esquí de muntanya, raquetes, alpinisme i escalada en gel: Material necessari de progressió i equip de
seguretat (DVA, pala i sonda).
Esquí alpí i Telemark: Material necessari de descens.
Aquells que no disposeu del material necessari, podeu llogar material d'esquí alpí, alpinisme, raquetes de neu, esquí
de muntanya i equips de seguretat al nostre local o llogar-lo en botigues especialitzades:

Camp Base El Nus (Plaça del Diamant, 9) - Amb descompte per a persones sòcies de UEC Barcelona.
Vèrtic (Carrer Rocafort, 135)

Transport: Vehicles propis
Preu: 25€ que inclouen sopar dissabte + beures variats dissabte nit + esmorzar diumenge + pernocta a la casa de
colònies.
Les persones no sòcies* de l'entitat hauran de sumar 10€ al total a comptar en concepte de "Soci de Cap de
Setmana".
*El soci virtual entra dins la categoria de no soci.
Observacions: Els àpats que no siguin sopar de dissabte i esmorzar de diumenge van a càrrec de cadascú.
Tingueu en compte les previsions del temps i l'estat de la neu previst per al cap de setmana per a planificar la vostra
sortida amb seguretat.
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 en horari de secretaria (dilluns i dimecres de 19h a
21h, i divendres de 19h a 22h).
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