
Inscripcions: És indispensable inscriure’s a la secretaria de l’entitat per 
tal de poder participar a les sortides socials programades. Les inscripcions 
per a Los Llanos, la Marxa Beret, el Plateau de Beille els Alps es tancaran 
amb temps suficient  per poder fer la reserva de l’hospedatge amb garanties, 
tot  i respectant l’ordre de presentació de sol·licituds, atès que en aquestes 
activitats les places són limitades. 

           

A banda de les sortides i activitats incloses en aquest  programa, durant  la 
temporada també es podran organitzar sortides puntuals on hi hagi millor 
neu. Qui hi estigui interessat podrà afegir-s’hi anant a l’entitat els  dijous a 
les vuit del vespre i contactant amb el grup d’esquí nòrdic.

L'organització no es fa responsable del transport  dels participants a 
cada activitat, i serà a la corresponent reunió preparatòria de la sortida on 
es concretaran els aspectes logístics (trasllat a les pistes...).
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PROGRAMA DE SORTIDES TEMPORADA 2019/20
MES DIA TIPUS ACT. LLOC TC. INS. VOCALS
Gener 11 i 12 Sortida Social LOS LLANOS DE L’HOSPITAL (Benasc) 19/12/2019 Salvador Berdajín /Maria Moreno

Gener 25-26 Sortida Social GUILS-FONTANERA o LA LLOSA 23/01/2020 Ângel Artigas / Antònia Balada

Febrer 1 i 2 Marxa Popular 41ª MARXA BERET 15/01/2020 Juli Moltó

Febrer 15-16 Sortida Social PLATEAU DE BEILLE-CHIOULA 30/01/2020 Josep Andiñac / Carme Carné

Febrer 29 Sortida Social TUIXENT-LA VANSA 27/02/2020 Josep Alberich / Elisabeth G.

Març 1 a 8 Estades ENGADIN (ALPS) 31/10/2019 Jaume Cruz

Març 22 Sortida Social LLES-ARANSA 19/03/2020 Salvador Berdajín /Maria Moreno

Abril 24 Cloenda RESUM DE LA TEMPORADA Reportatge visual i pica-pica

            TC. INS. DATA LÍMIT PER FER LA INSCRIPCIÓ

SORTIDES SOCIALS D’UNA JORNADA
Les destinacions fixades inicialment es poden modificar tenint en compte l’estat de la neu o d’altres circumstàncies.

ASSEGURANÇA PARTICIPANTS ACTIVITATS
És del tot recomanable disposar d’algun tipus d’assegurança per practicar esports d’hivern..

FORFAITS DE TEMPORADA D’ESQUÍ DE FONS
Tot i que la temporada passada es van gestionar des de l’entitat, enguany aquesta gestió caldrà fer-la individualment.

ESTADES ALS ALPS (ENGADIN)
Tothom que hi estigui interessat caldrà que ho comuniqui el més aviat possible a secretaria.

                 Podeu consultar l’estat de les pistes d’esquí de fons catalanes accedint a l’enllaç
                                      http://www.totnordic.com/

                                                                                          

                                         

http://www.totnordic.com
http://www.totnordic.com

