Acampada social del Centre Excursionista de Lleida 2018
Enguany l’acampada social bianual organitzada pel Centre Excursionista de Lleida, com ja sabeu,
tindrà lloc a la vall de Cardós. El centre logístic serà el càmping Serra de Lladorre, situat a la
Carretera de Tavascan, s/n de Lladorre (telèfons 973623117 i 687381749).

http://campingserra.com/index.php/ca/
Data límit per inscriure’s: 28 d’agost, previ pagament de 10 € en concepte de paga i senyal. Tota la
gent que no hagi fet la inscripció hores d’ara i vulgui bungalou haurà de gestionar-ho pel seu
compte, ja que la gestió per part de l’organització va acabar a finals de juliol (en tenda de
campanya no hi ha problema d’espai i podrem assumir-ho des de l’organització). La gent que
pernocteu en bungalou cal que sapigueu que només hi ha mantes, haureu de portar llençols,
tovalloles i draps de cuina i sabó.
Volem recordar que hi ha possibilitat de fer una o dues nits, però caldrà comunicar-ho quan feu la
inscripció.
Si participeu d’alguna de les activitats de muntanya previstes cal que disposeu de la llicència
federativa pertinent (amb la C es cobreixen totes les possibilitats); si no la teniu cal que aviseu a la
Secretaria del CEL perquè us gestioni la llicència temporal per aquell cap de setmana (5.40€).
La participació a l’acampada social implica participar del sopar social de dissabte: 15 € (amb opció
vegetariana, que s’ha d’avisar abans del 28 d’agost, així com altres requeriments nutricionals). La
resta d’àpats cal que els gestioni cadascuna pel seu compte (al càmping hi ha bar i poden fer
menjars). Així mateix, si participeu d’alguna activitat cal que preveieu el menjar d’atac per
cadascuna d’elles. Al càmping no s’hi fan menjars, la resta d’àpats cal portar-los cadascuna
Els horaris previstos són:
Divendres 31 d’agost: arribada al càmping a partir de les 20:00, muntatge de tendes i sopar.
Dissabte 1 de setembre:
Matí: activitats de muntanya variades a partir de les 9:00:
- Famílies: excursió al llac de Mascarida
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/ref-pleta-del-prat-a-tavascan-estany-de-mascarida7984360
- Alta Muntanya: ascensió al Campirme
https://ca.wikiloc.com/rutes-esqui-de-muntanya/refugi-pleta-del-prat-campirme-11629826
- BTT: pujada al pla de Néqua
https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/lladorre-pla-de-negua-3139531

Tarda: social, tot i que estem obertes a les vostres propostes
Nit: Sopar social, a les 20:30
Diumenge 2 de setembre:
Matí: V Trobada senderista transfronterera; al port de Tavascan
9:30 h: trobada a l’aparcament de la Font de la Costa (accés per pista des de
Quanca, entre Tavascan i l’estació de muntanya de Tavascan; amb precaució és
possible arribar-hi en cotxe). Sinó, aparcar a Quanca (1.390 m) i afegir-hi 1:30 h.
10:00 h: Inici de la caminada

12:00 h: Arribada al port de Tavascan, on es farà un dinar de motxilla i un breu acte
institucional

Per a més informació adreceu-vos a la Secretaria del CEL o contacteu amb el Sisco Garcia
(654740979)

