muntanya.indd 1

22/12/2016 18:19:47

muntanya.indd 2

NORMATIVA GENERAL D’ASSISTENCIA A LES ACTIVITATS
Les activitats estan obertes a tots els socis/es, i les places són limitades
i s’assignaran per rigurós ordre d’inscripció. Tanmateix poden participar
totes aquelles persones que ho desitgin en qualitat de socis de promoció amb un límit de dues activitats, i un cop ens hagin provat o tastat,
passaran a la condició de socis numeraris. Per apuntar-se cal donar el
nom i cognoms, DNI i telèfon de cadascun. Les inscripcions es faran
per telèfon, fax, correu electrònic o personalment a la secretaria de
l’entitat, tots els dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 hores.
telèfon/fax AEM:
e_mail:		

933.469.604
aem@aemuntanya.cat

Es obligatori estar en possessió de la vigent assegurança en el moment
de la sortida, i que podrà ésser qualsevol de les que lliuri la FEEC, o bé
d’altres similars que cobreixin la pràctica d’aquest esport i modalitat; la
nostra entitat facilitarà els tràmits de l’assegurança tant si és anual com
temporal a tothom que ho sol·liciti.
Per inscriure’s al Cicle de Muntanya i Alta Muntanya, cal tenir un mínin
de condició física que permeti la pràctica d’aquest esport i modalitat.
S’ha de pensar que ens podem trobar desnivells de més de mil metres
i anar carregats amb tot l’equip, sobretot important a l’hivern. També
cal disposar del material adequat per l’activitat. Si et vols iniciar en l’alta
muntanya, seria convenient haver participat en algun curs d’iniciació
relacionat amb l’activitat (orientació, alpinisme, etc.), o tenir certa experiència.
Els assistents s’han de comprometre a seguir les indicacions i normes
que estableixin els responsables de la sortida, els quals quedaran alliberats de tota responsabilitat davant l’incompliment de les mateixes. Els
participants hauran d’informar als responsables de qualsevol afectació,
malaltia o anomalia que puguin patir i afectar al normal desenvolupament de l’activitat.
Qualsevol assistent que no segueixi les normes de conducta, convivència i respecte a la natura, serà exclòs del grup d’inscrits per a properes
sortides, si els responsables ho consideren adient.
El mal temps no serà obstacle per a suspendre l’activitat, però, a criteri
de l’organització, es podrà fer una altra alternativa. Donada alguna circumstància especial, els responsables es reserven el dret d’efectuar
canvis o modificacions si ho consideren adient.
Si en una sortida no hi ha un mínim de persones inscrites, s’anul•larà, i
l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o suspendre-la.
La inscripció a qualsevol activitat, suposa el coneixement i l’acceptació
d’aquesta normativa.
FOTO PORTADA: Marcel Ruiz
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ACTIVITATS, EXPOSICIONS i TALLERS
SECCIO DE MUNTANYA
CICLE D’EXCURSIONS I DESCOBERTA DE
LA NATURA

Jaume Garcés

Horari: Sortides els diumenges a les 7:30 hores a la Plaça. d’ Orfila ,
davant la porta de la Parròquia de Sant Andreu, amb autocar.
Inscripcions: Els dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 hores personalment
a Secretaria, per tel. 933.469.604 o al correu aem@aemuntanya.cat

Calendari d’excursions:
GENER:

Dia 22 - Serra del Montmell* (Baix Penedès).

FEBRER:

Dia 12 - Mare de Déu d’ el Corredor (Maresme).

MARÇ:

Dia 12 - Mare de Déu del Mont* (Garrotxa/Alt Empordà).

MAIG:

Dia 14 - Arbolí – Puig de Gallicant* - 		
La Febró (Baix Camp).
Dia 28 - Sant Quirze de Colera - Puig Esquers.
(Alt Empordà).

JUNY:

Dia 11 – Sant Miquel de Montclar* (Conca de Barberà).

SETEMBRE: Dia 17 - Montserrat (Bages).
OCTUBRE: Dia 22 - Pels voltants de Berga (Berguedà).
NOVEMBRE: Dia 19 - Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Vallès occidental).
DESEMBRE: Dia 17 - Collsacabra (Osona).
*100 cims
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CICLE DE MUNTANYA
Inscripcions: Els dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 hores personalment
a Secretaria, per tel. 933.469.604 o al correu aem@aemuntanya.cat

Calendari d’excursions:
GENER:

Dia 29 – Sant Marc de Broca* 1.611 m (Berguedà).

FEBRER:

Dia 26 – Cim de la Gallina Pelada* 2.321 m (Berguedà).
En funció de la neu podrà fer-se amb raquetes.

MARÇ:

Dia 26 – Montserrat (Bages).

ABRIL:

Dia 9 – La Pobla de Lillet – Santuari de Falgars – Sant Julià
de Cerdanyola i Guardiola de Berguedà.
Etapes del GR4 i GR4.2.

MAIG:

Dia 21 – Cim del Matagalls* 1.697 m (Vallès Oriental).

JUNY:

Dia 18 – Nuria - Coma de Vaca - Queralbs (Ripollès).
Camí dels enginyers.

JULIOL:

Dia 9 – Cim del Puigmal* 2.913 m (Ripollès).

SETEMBRE: Dia 3 –Sant Llorenç de Munt i l’Obac*
(Vallès Occidental).
OCTUBRE: Dia 29 – Santa Magdalena de Cambrils* – Vidrà – Siuret
– Collada de Collfred (Osona/Ripollès).
NOVEMBRE: Dia 5 – Cim del Cerveris 2.802 m (Ripollès).
DESEMBRE: Dia 17 – Sant Martí de Centelles (Osona).
Instal·lació del Pessebre dels muntanyencs.

Jaume Garcés

* 100 cims
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SECCIÓ D’ESCALADA
i ALTA MUNTANYA (S.E.A.M.)
CICLE D’ALTA MUNTANYA

Bernat Puigdomènech

Inscripcions: Els dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 hores personalment
a Secretaria, per tel. 933.469.604 o al correu aem@aemuntanya.cat

Calendari de sortides:
GENER:

Dia 22 - Pic de Pastuira - 2.692 m.(Ripollès).
Presentació del Cicle

FEBRER:

Dies 18 i 19 - Pic de Roc Blanc - 2.545 m.(Capcir).

MARÇ:

Dies 18 i 19 - Pic Peric* - 2.810 m. (Capcir).

ABRIL:

Dies 22 i 23 - Pic de Cotiella - 2.912 m.(La Ribagorza).

MAIG:

Dies 20 i 22 - Pic Maladeta occ. - 3.312 m.(La Ribagorza).

JUNY:

Dies 17 i 18 - Ruta circular als llacs d’Anglos i ascensió al
Tuc del Port de Vielha - 2.360 m. (Alta Ribagorça).

JULIOL:

Dies 15 i 16 - Pic de Culfreda o Batoua - 3.034 m. (Sobrarbe)

SETEMBRE: Dies 23 i 24 - Pic de Gourgs Blancs - 3.128 m. (La Ribagorza).
OCTUBRE: Dies 21 i 22 - Pic de Robiñera - 3.003 m. (Sobrarbe).
NOVEMBRE: Dies 18 i 19 - Travesa Ull de Ter - Coma de Vaca (Ripollès).
DESEMBRE: Dia 17 - Ruta circular al massís del Garraf (Garraf).
Cloenda del Cicle amb dinar a restaurant.
* 100 cims
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Vicenç Sánchez
Josep Puigdomenech

El S.E.A.M. també organitza sortides fora dels Cicles i que us podrien
interessar. Per estar informats haureu d’estar pendents de la web de
l’entitat, o bé apuntar-vos a rebre el correu electrònic “tira la cordeta”.

Durant els mesos d’Agost i Setembre fem sortides en grups reduïts al
massís dels Alps, informa-te’n.

22/12/2016 18:20:03

VOCALIA DE CULTURA
SORTIDES CULTURALS

Carme Hernández

Horari: Sortides els diumenges a les 7:30 hores a la Plaça. d’ Orfila ,
davant la porta de la Parròquia de Sant Andreu, amb autocar.
Inscripcions: Els dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 hores personalment
a Secretaria, per tel. 933.469.604 o al correu aem@aemuntanya.cat
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FEBRER:

Dia 12 – Sortida cultural sorpresa per la ciutat de Barcelona.

MARÇ:

Dia 5 - Girona (Gironès). Call jueu.
Visita guiada al barri jueu i després visita a la Vall i el
Monestir de Sant Daniel (s. XI).

ABRIL:

Dia 2 - Reus (Baix Camp). Bressol del vermut.
Visita guiada per aquesta bonica localitat, per descobrir
l’origen d’aquesta beguda i tast de vermut.

MAIG:

Dia 7 - Pardines. (Ripollès). Herbes remeieres.
Visita guiada per conèixer les propietats de les herbes.

Carme Hernández

Josep Puigdomenech

Calendari de sortides:
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OCTUBRE: Dia 1 - Estanys de Canadal (Empordà). Ruta megalítica.
Itinerari d’uns 6 k. i baixa dificultat visitant estanyols
amb dolmens i menhirs. Per la tarda visita al centre
de reproducció de tortugues de l’Albera.
Nota: Els socis de promoció que participin en aquestes sortides, excepcionalment per aquesta vocalia, passaran a esser socis numeraris a
partir d’haver participat en una sola activitat.
		

TALLER DE BONSAIS

Carme Hernández

Horari: Els dimecres
al nostre estatge social. c/ Montsec, 9,
de 19:00 a 21:00
hores.
Places limitades.
Inscripcions:
dimarts i dijous de
20:00 a 22:00 hores
personalment a la
Secció de Cultura.
CICLE DE PRIMAVERA:
Calendari: Dies 1, 8, 15, 22 i 29 de Març i 5, 19 i 26 d’Abril.
CICLE DE TARDOR:
Calendari: Dies 4, 11, 18 i 25 d’Octubre, i 8, 15, 22 i 29 de Novembre.
Les dates poden variar en funció de la climatologia i la floració de les
plantes.
ACTES SOCIALS
Horari: Els dijous al nostre estatge social, c/ Montsec, 9, de 20:00 a
22:00 hores.
Obert a tothom, tant socis/es com acompanyants.
		
Calendari d’actes:
FEBRER:		
		
		
JUNY:		
		
		
NOVEMBRE:

Dia 23 - DIJOUS GRAS
Tradicional concurs de truites i disfresses dels nostres
socis/es i simpatitzants.
Dia 15 - FESTA DE SANT BERNAT
Celebració de la festa del patró dels muntanyencs,
amb pa, vi i sucre, ganyips i beguda.
Dia 2 - CASTANYADA
Celebració de la Castanyada 2017 amb castanyes,
panellets, moniatos i vi dolç.
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Marta Pons

Carme Hernández

DESEMBRE: Dia 1 - SOPAR D’ANIVERSARI
Tradicional reunió dels socis/es i simpatitzants per sopar,
on es fa l’entrega de les ensenyes d’argent, or i platí als
socis/es que fan 25, 50 o 75 anys amb nosaltres. Projecció
d’un audiovisual amb activitats de l’any i parlament de la
Presidenta amb el principals projectes de l’entitat per
l’any que properament s’inicia.

CICLE D’AUDIOVISUALS DE MUNTANYA I
AVENTURA
Horari: Dimarts al nostre estatge social, c/ Montsec, 9 de 21:00
a 22:00 hores.
Obert a tothom, tant socis/es com acompanyants.

Calendari de projeccions:
GENER:

Dia 19 - Gel a Sibèria
Projecció als locals de la SCE La Lira, c/ Coroleu, 25
1er. pis Sant Andreu - Barcelona.
A càrrec de Rafael Vadillo.

FEBRER:

Dia 7 - Espeleologia. - Noves descobertes.
A càrrec d’Ignasi de Yzaguirre.

MARÇ:

Dia 7 - Un viatge al país del aiatol·làs d’Iran
A càrrec de Francesc Sàbat.

ABRIL:

Dia 4 – Presentació de la guia Estels del Sud (Parc natural
dels Ports). A càrrec d’Ismael Monsonis.

MAIG:

Dia 2 - Un tastet d’Alaska.
A càrrec de Mercè Pou i Josep Cantero.

JUNY:

Dia 6 - Doctor Crestes Festival.
A càrrec de Pako Crestas.

JULIOL:

Dia 4 – Especial descens de barrancs.
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GRUP D’EXPLORACIONS
I RECERQUES SUBTERRANIES
(G.E.R.S.)
8è. CURS D’ESPELEOLOGIA
Inscripcions: dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 hores personalment
al G.E.R.S.
Amb titulació oficial de la Federació Catalana d’Espeleologia.

Calendari del curs:
GENER:

Dia 12 - Inauguració.
Dies 16 a 20 - Teòrica i rocòdrom.

Boris Berenguer

Dia 29 - Sortida de pràctiques.

JORNADES PER A ESCALADORS
Inscripcions: dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 hores personalment al
G.E.R.S.
		
Calendari de les Jornades:
		
JUNY:
Dies 4, 11, 18 i 25 - Introducció a les tècniques de
progressió vertical.
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Boris Berenguer

CICLE D’EXPLORACIONS SUBTERRANIES
Inscripcions: dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 hores personalment
al G.E.R.S.
Calendari d’exploracions:
FEBRER:

Dia 26 - Avenc de Can Sadurní (Baix Llobregat).

MARÇ:

Dia 26 - Pou de Costa Dreta (Baix Llobregat).

ABRIL:

Dia 8 (matí) - Pràctiques d’autosocors a Papiol (Baix
Llobregat).

Boris Berenguer

Dies 29, 30 i 1 Maig - Expedició a Félix Trombe (Occitània).
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MAIG:

Dia 28 - Cova del Brugal (Pallars Jussà).

JUNY:

Dia 18 - Avenc del Bruc (Baix Llobregat).

JULIOL:

Dia 23 - Penya-segat de la Falconera (Garraf).

AGOST:

Dies 20 a 29 - Expedició a Lastur (País Basc)

SETEMBRE: Dia 16 (matí) - Pràctiques d’autosocors a Papiol (Baix
Llobregat)
Dia 17 - Avenc de Sant Cristòfol (Baix Llobregat).
OCTUBRE: Dia 29 - Avenc de l’Esquerrà (Garraf).
Cada dijous podeu contactar personalment amb els membres de la secció en horari de 20:00 a 22:00 hores.
Cada cap de setmana es realitzen activitats d’exploració subterrànies.
Hi ha grup de competició en tècniques de progressió vertical.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA
SORTIDES FOTOGRÀFIQUES
Horari: Dissabtes a les 8:00 hores a la Plaça d’ Orfila, davant la porta
de la Parròquia de Sant. Andreu.
Inscripcions: Dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 horespersonalment a
la Secció de Fotografia.
Calendari de sortides:
GENER:

Dia 21 - La Tarragona romana (Tarragonès).

FEBRER:

Dia 18 - La neu a l’alt Ripollès (Ripollès).

MARÇ:

Dia 18 - El pont del petroli a Badalona (Barcelonès).

ABRIL:

Dia 22 - Escenaris de Joc de Trons a Girona (Gironès).

MAIG:

Dia 13 - La primavera als Jardins de Sta. Clotilde i de Mar
i Murtra (La Selva).

JUNY: Dia 17 - Els insectes de primavera a Meranges (Cerdanya).
SETEMBRE: Dia 30 - Passeig per el Parc de Montesquiu (Osona).
OCTUBRE: Dies 20, 21 i 22 - La tardor a la Vall d’Ordesa
(Sobrarbe).
NOVEMBRE: Dia 18 - Estany de Banyoles i vila de Besalú (Garrotxa).

Josep Puigdomènech

DESEMBRE: Dia 16 - Visita nocturna al mercat nadalenc de Santa
Llúcia de Barcelona (Barcelonès).

EXPOSICIONS FOTOGRÀFIQUES
Sala exposicions: estatge social c/ Montsec, 9. Dates d’obertura: En
horari de l’entitat (Dimarts i dijous de 19:00 a 22 hores i dimecres de
18:00 a 20 hores).
Obert a tothom, tant socis/es com acompanyants.
		

22/12/2016 18:20:08

Calendari d’exposicions:

IX TROFEU PERE GASPAR

Exposició (*) de les obres premiades, així com d’una selecció efectuada pels membres del Jurat del concurs de les millors obres.
20 Gener fins 20 de Febrer de 2017
(*) Sala d’exposicions del Centre Cívic, c/ Gran de Sant Andreu,
111 en horari d’atenció al públic.

LES ORQUÍDIES

Exposició del nostre consoci en Joan Monfort i Poveda de fotografies d’orquídies.
23 de Febrer fins el 18 d’Abril de 2017

L’ AERONAUTICA ESPORTIVA

Robert Fuertes

Exposició del nostre consoci en Lluis Corominas i Bertran de fotografies d’avions.
20 d’Abril fins el 13 de Juny de 2017

Josep Puigdomènech

FESTA DE SANT BERNAT
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Exposició de les millors obres presentades pels nostres socis/es
sota el lema: “Mascotes”.
15 Juny fins 30 Juliol 2017

ELS GOIGS DE L’AGRUPACIÓ

Exposició dels millors “goigs” de l’arxiu de la nostra entitat, amb la
col·laboració del vocal d’arxiu històric n’ Enric Guardiola i Bohigas..
7 de Setembre fins el 28 de novembre de 2017

FESTA MAJOR

Exposició de les millors obres presentades pels nostres socis/es
sota els lema: “El ferro i la forja”.
30 Novembre 2017 fins 11 Gener 2018
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TALLERS FOTOGRÀFICS
Horari: Els dilluns al nostre estatge social, c/ Montsec, 9, de 20:00 a
22:00 hores.
Inscripcions: Dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 hores personalment a
la Secció de Fotografia.
Calendari de Tallers:

FOTOGRAFIA BÀSICA DIGITAL

Que es la fotografia. Que i quines parts té una màquina compacta o
rèflex. L’enfoc, l’obertura, l’ISO i la velocitat d’exposició,
Calendari: 23 i 30 de Gener, 6, 13 i 27 de Febrer, i 6 de Març.

MUNTATGE D’ESTUDI PER MACRO

Amb aquest taller us volem dotar de les tècniques per muntar i
il·luminar un mini estudi a casa. Com poder fotografiar objectes
petits, així com una primera aproximació a la fotografia macro.
Calendari: 8, 22 i 29 de Maig.

PHOTOSHOP -1-

Actualment Adobe Photoshop s’ha convertit en un programa imprescindible pels aficionats a la fotografia. En aquest taller bàsic
farem una introducció per aprendre a tractar les imatges, conèixer
l’espai de treball, corregir fotografies, retocs i capes.
Calendari: 2, 9, 23 i 30 d’Octubre, i 6 i 13 de Novembre.

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Horari: El tercer dilluns de cada mes al nostre estatge social, c/ Montsec, 9, de 19:30 a 21:30 hores.
Inscripcions: Dimarts i dijous de 20:00 a 22:00 hores personalment a
la Secció de Fotografia.

CICLE HIVERN / PRIMAVERA

Calendari: 16 Gener, 20 Febrer, 20 Març, 19 Abril(*), 15 Maig i
19 Juny.
(*dimecres)

CICLE TARDOR

Calendari: 18 Setembre, 16 d’Octubre i 20 Novembre.
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GRUP DE VETERANS
BARNATRESC
Barnatresc es una activitat consistent en la realització d’una Caminada mensual pels carrers de la ciutat
de Barcelona, on algunes entitats
adherides a l’Associació d’Entitats
Excursionistes del Barcelonès A.E.E.B., col·laboren organitzant
una d’aquestes caminades, i que
per enguany l’assignada a la nostra
entitat es:

MARÇ:

Dia 19 - CAMINADA DE SANT ANDREU DE PALOMAR.

NATURTRESC
Naturtresc es una activitat similar al Barnatresc, però portat al terreny de les sortides
excursionistes, on cada entitat adherida a
l’A.E.E.B. té responsabilitat d’unes determinades excursions, i que per enguany les
assignades a la nostra entitat son:
FEBRER:
Dia 5 - Porta - Puymorens
(Alta Cerdanya).
Sortida dedicada a l’iniciació en la pràctica de la raqueta
de neu.
ABRIL:

Dia 2 - Ripoll - Sant Pau de Seguries (Ripollès).

22/12/2016 18:20:09
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CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA - C.I.B.
Col·laboració en l’organització i desenvolupament de La Caminada Internacional de Barcelona - International
Walk of Barcelona - que és una proposta de tres itineraris a peu (10, 20 i
30 km.) durant dos dies, pel municipi
de Barcelona i les seves rodalies oberta
a la participació de tothom, sense ànim
de competició i amb projecció internacional per tal de donar a conèixer
les belleses i particularitats de Barcelona i del seu entorn tan als que hi
resideixen com als que la visiten d’arreu del país i del món.
OCTUBRE: Dies 7 i 8 - Caminada Internacional de Barcelona

MANTENIMENT DE SENDERS
Aquest Grup també fa el manteniment anyal de dos trams del sender
GR4, des de Coll de Pal fins a Borredà passant per La Pobla de Lillet
i Falgars (Berguedà), i la variant GR 4.2 passant per Bagà i Guardiola
de Berguedà, i la totalitat del sender PR-C 129 de l’Olla de Sant Julià a
Sant Julià de Cerdanyola, motiu pel que s’organitzen sortides per pintar,
desbrossar, etc., etc. obertes a tothom que vulgui col·laborar juntament
amb els cuidadors del sender autoritzats.

FEBRER:

Dia 15 – Dues etapes del GR1 de Pont de Muntanyana
fins Àger.
Dia 19 – Dues etapes del GR1 d’Àger fins passarel·la de
Rúbies.

Josep Puigdomènech

GENER:

22/12/2016 18:20:11
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FORMACIÓ A LA MUNTANYA
CURS D’ALPINISME Nivell I
L’ alpinisme és, sens dubte, l’activitat de muntanya més multidisciplinària
a conseqüència de la diversitat de substrats on es practica. La progressió per grans pendents, fins a la verticalitat, amb terrenys de neu, roca
i gel, ens obliga a aplicar diferents tècniques altament especialitzades en
un ambient d’alta muntanya.
OBJECTIU
Dotar l’alumne dels coneixements i de les capacitats que el permetin
progressar amb seguretat a l’hora de fer ascensions d’alta muntanya de
dificultat mitjana i de forma autònoma

Carles Torrasade

Calendari: 1, 4 i 5, i 11 i 12 de Març 2017.

JORNADA D’US DE PIOLET I GRAMPONS
Aquest monogràfic es bàsic per l’activitat en la
muntanya a l’hivern. Tractarem l’ús i utilització
de piolet i grampons a nivell bàsic, així com
l’autodetenció, i planificació de les sortides
hivernals, tot necessari per poder practicar
l’excursionisme de forma més segura en època
d’hivern.
Calendari: 5 de Març 2017.

22/12/2016 18:20:11
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Rosa Mª Hontoria

CURS D’ESCALADA EN ROCA Nivell I
Aquest curs va dirigit a aquelles persones que volen iniciar-se en
l’escalada en roca en itineraris equipats (escalada esportiva). Cal una
condició física normal i no patir vertigen.
OBJECTIU
Aprenentatge dels principis bàsics de l’escalada en roca. Al finalitzar el
curs amb normalitat, l’esportista podrà escalar de primer en vies totalment equipades d’un sol llarg.
Calendari: 19, 22 i 23, i 29 i 30 d’Abril 2017.

CURS D’ORIENTACIÓ Nivell I
L’orientació és una de les tècniques específiques més bàsiques de l’excursionisme
i ens ajuda a realitzar excursions amb
garanties d’èxit tot coneixent millor la
nostra geografia. També ens proporciona
seguretat.
OBJECTIU
Conèixer i practicar les tècniques
d’orientació del mapa i la brúixola.
Calendari: 26, i 29 i 30 d’Abril, i 6 i 7 de Maig 2017.

SOCORS A MUNTANYA Monogràfic
El monogràfic va dirigit a qualsevol persona interessada en millorar la
seguretat en les activitats de muntanya. La jornada aborda de manera
general els perills i els riscos del medi natural i la seva prevenció, a més
de patologies mèdiques i traumàtiques, embenatges, immobilitzacions
i trasllat de l’accidentat.
Calendari: 17 i 18 de Juny 2017.
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Les tècniques d’orientació ens ajudaran a situar-nos i desplaçar-nos per
la muntanya en zones conegudes o desconegudes amb l’ajuda del mapa,
la brúixola i el GPS, i també poder estudiar i preparar prèviament el
territori.
OBJECTIU
Dotar als alumnes d’uns coneixements i unes capacitats que permetin realitzar una lectura d’un mapa topogràfic, identificar els elements
del terreny, utilització de la brúixola, calcular un rumb, trobar el punt
d’estació, utilització bàsica del GPS, i l’estudi i preparació d’un territori.
Tot això els hi permetrà desplaçar-se amb seguretat per la muntanya
Calendari: 7 i 8, i 14 i 15 d’Octubre 2017.
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