FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

TÍTOL DE L'ACTIVITAT: PICS DE CULFREDA (3.035 m)
DIA: 27-28 de Juliol de 2019 (DISSABTE-DIUMENGE)

DIFICULTAT: F- (Fàcil) Hi ha una dificultat afegida donada la durada i el desnivell de la
sortida. Cal estar molt en forma per tal de no endarrerir el grup.
TEMPS APROXIMAT: 9-11 hores, depenent del nivell del grup
DESNIVELL: +1.660 m -1.660 m
LONGITUD TOTAL: 19,5 km
LLOC I HORA DE SORTIDA: Dissabte 27 de Juliol a les 17:00 Camp d’Esports
COORDINA: Raül Cristóbal (696093006) rocg33@gmail.com

BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Imprescindible disposar de la llicència federativa corresponent. En cas contrari no
es podrà fer l’activitat.
Sortirem dissabte de l’aparcament del camp d’esports a les 17.00 per anar al refugi lliure
de Tabernes on soparem i dormirem. Donat que no sabem si hi haurà més gent al refugi,
cal portar tenda o funda de vivac per si hem de dormir al prat de fora.

Si és possible disposar de cotxes 4x4 millor ja que la pista d’accés al refugi és llarga i
amb sots.
Diumenge ens llevarem a les 6:00 per esmorzar i recollir, amb l’objectiu de començar a
caminar a les 7:00 per aprofitar la fresqueta del matí i poder acabar l’activitat a una hora
prudencial per poder tornar a Lleida.

MATERIAL NECESSARI: Roba de muntanya, frontal, tres capes, impermeable, botes de
muntanya, menjar, beure, crema solar, tenda o funda de vivac, Màrfega, Sac de dormir,
sopar i esmorzar.
LLICÈNCIA FEDERATIVA . FEEC Modalitat: C
Avis Legal: En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem
que les seves dades personals seran introduïdes en el nostre fitxer de FICHESOCIS automatitzat de dades personals, amb la finalitat de: Gestió
d´activitats associatives, culturals, recreatives, esportives, socials i realitzar fotos per al lloc web del Centre. Pot exercir els seus drets d’accés,
modificació, cancel·lació, oposició i revocació d'aquestes dades, a l'adreça: C\ COMERÇ 25 amb codi postal 25007 de LLEIDA o a cel@cel.cat

