AVANCET

Segons el diccionari, una muntanya és una “elevació natural del terreny alta i rosta”, una
“diﬁcultat molt gran a vèncer”. Però no per a nosaltres! Si quan escoltes la
paraula muntanya sents aventura, emoció, natura, germanor… No ho dubtis i ves un pas més
endavant amb AvanCET. Aquí provaràs i milloraràs les teves habilitats a la muntanya i en els
esports de natura, però, sobretot, t’ho passaràs molt bé i faràs nous amics i amigues.
Una vegada al mes, faràs activitats per Terrassa i aprendràs a organitzar i saber quines
precaucions cal prendre per fer una sortida a la muntanya. Acompanyat/da sempre pels teus
monitors/es i, en ocasions, també per altres especialistes, cada dues setmanes faràs sortides
d’escalada, espeleologia, orientació, raquetes, barrancs, travesses… I molt més!
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Secció Infantil – d’Alta Muntanya
Edats: Nois i noies nascuts entre 2006 i 2007
Activitats a Terrassa prop del Centre Excursionista: Quart dissabte del mes (pot
variar)

Sortides: Segon diumenge o cap de setmana de cada mes (pot variar)

Sortides:
Durada: 11 hores – cap de setmana
Diﬁcultat: moderada
Quilometratge. Rutes sobre els 10 km i escaig (depenent del tipus de sortida)
Desnivell màxim: 800 metres
Places limitades per a un màxim de 24 participants!
Preu d’inscripció: 35€
Dates d’inscripció: Del 9 al 27 de setembre

Calendari:
9 i 10 de novembre: Sortida a LA VALL DE NÚRIA
Tastaràs l’alta muntanya en un paisatge únic i farem els primers cims de la temporada.
T’apuntes al repte?
Dissabte, 23 de novembre: AvanCET (al CET)
Diumenge, 15 de desembre: Sortida de BTT
Provaràs l’esport de les bicicletes de muntanya i no pararàs de pedalar!
22 de desembre: sortida
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Encara no sabem exactament on anirem, però estem segurs que serà un destí que no
us deixarà indiferents. Estem buscant el millor paisatge per als mesos d’hivern, per tal
que la vostra primera experiència hivernal sigui del tot inoblidable!
Adreça de contacte: encetem@ce-terrassa.cat

Full d’inscripció

Autorització medicaments
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