CONEIXERMON · VALL DE SORTENY – PIC DE L’ESTANYÓ

Dissabte. 14 i diumenge, 15 de juliol
A aquesta sortida a la bonica vall de Sorteny, en funció de les ganes i de les possibilitats de
caminar de la canalla, hi haurà diferents opcions: des de la més fàcil, consistent en passejar
pels prats de la vall disfrutant de les flors de muntanya, fins a la més agosarada, la qual
arriba a fer el Pic de l’Estanyó, cim de més de 2900 m d’alçada. També hi ha una opció
mitjana: quedar-nos a l’estanyó després de passar els prats de la vall i abans d’enfilar el cim.
O bé pernoctarem al refugi de la vall de Sorteny o acamparem al costat d’aquest a una zona
delimitada.
Fins a l’estanyó la ruta transcorre per prats i boscs, sense oferir cap altra dificultat que el
desnivell a assolir. A partir de l’estanyó el terreny és pedregós en un entorn d’alta muntanya
amb pendent considerable, el qual requereix bona forma física i certa experiència.
Fitxa tècnica:
Lloc i hora de trobada: Punt d’informació del pàrquing de la vall de Sorteny. Dissabte,
14 juliol a les 15.00 h
Durada prevista: dos dies
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Desnivell:
1er dia: aproximació al refugi: +180m
2on dia:
Prats de la vall: + 0-100, -200m
Estanyó,: +430m, -550m
Pic de l’Estanyó: +1000m, -1200m
Dificultat: Baixa – Mitja – Alta
Preus:
Allotjament en el refugi:
Mitja pensió: adults 40€, infants 30€
Només allotjament: adults 18€, infants 13€
Sopar: 20 €
Acampar: gratuït
Preu de l’activitat: 5 €. Pares i socis del CET: gratuït
Transport: amb cotxes particulars
Dades de contacte:
Vocals: Ignasi Villarroya, Conchi Perez, Mercè Selga, Imma Ferrer, Maria Jose
Cano i Marc Picas
Telèfon: 626 929 201
Correu: coneixermon.cet@gmail.com

Inscripció:
20180714 Coneixermon · Vall de Sorteny

Atenció! Recordeu que no es formalitzarà la
inscripció si no envieu les dades amb el botó
«Enviar»
Si no rebeu el correu electrònic de confirmació, no
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estareu inscrits a l'activitat
Nom*
Nom de la persona que realitza la transacció.
Cognoms*
Cognoms de la persona que realitza la transacció.
DNI*
DNI de la persona que realitza la transacció.
Email*
Adreça electrònica de la persona que realitza la transacció.

Si vols participar a la sortida hauries d'omplir els
camps següents. Si no, pots passar directament a
inscriure les altres persones
Telèfon mòbil*
Ets soci?
Sí, sóc soci o pare o mare (0 €) ▼

Et cal assegurança?
No, ja tinc assegurança (0 €) ▼

Faràs servir serveis del refugi?
No, acamparé (0 €) ▼

Vull inscriure altres persones
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Correu
Telèfon
Nom *
Cognoms *
DNI *
electrònic
Soci *
mòbil *
(obligatori) (obligatori) (obligatori)
*
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)

Soci (0 €) ▼

Assegurança *
(obligatori)

Reserva refugi
* (obligatori)

No, ja té assegurança (0 €) ▼

Acamparà (0 €) ▼

Sortida
Preu: 0,00 €
Assegurança
Preu: 0,00 €
Reserves refugi
Preu: 0,00 €

Import total de la inscripció
Import total
0,00 €
El pagament es realitzarà un cop enviat aquest formulari amb totes les dades.
Confirmació de dades*
Declaro que he repassat els camps del formulari i que les dades són certes.
Política de protecció de dades*
En entrar aquestes dades dono el consentiment per tal que, d'acord amb la llei
Orgànica 154-1999 de Protecció de dades de Caràcter Personal, les dades que
lliuro meves i/o del meu/va fill/a siguin incorporades als fitxers del Centre
Excursionista de Terrassa, amb la finalitat de rebre el servei de Federació al qual
respon aquesta inscripció. Les dades que lliuro són les necessàries per tal que el
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servei es pugui prestar adequadament. En tot cas se m'informa que puc accedir
als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que s'especifica a
l'esmentada llei, de forma gratuïta, adreçant-me a la Secretaria del Centre. El
Centre Excursionista de Terrassa em manifesta que es compromet a no utilitzar
aquestes dades més enllà del què sigui necessari per al bon funcionament de les
activitats i, per tant, no les cedirà en cap cas ni a tercers ni per a cap altra
finalitat que no sigui la descrita.
Envia
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