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Presentació

La secció d’Esquí de Fons del Centre Excursi-
onista de Lleida programa des de fa anys sor-
tides a les diferents estacions d’esquí nòrdic 
que tenim més a l’abast, això sense oblidar 
les diferents proves i marxes de les que s’or-
ganitzen anualment.

L’esperit de les sortides programades és po-
der gaudir de l’esquí de fons en companyia i 
amb gent de nivells similars, en un ambient 
tant familiar com de gaudi de l’activitat es-
portiva, les trobades són l’espai de trobada 
de tots els esquiadors de fons del CEL.

Aquest any no hem volgut programar sorties 
per tota la temporada perquè cada vegada 
més hi ha varibles com l’estat de la neu a les 
diferents estacions fa que s’hagi de repro-
gramar la sortida. Per aquest motiu, en fixa-
rem les inicials, una d’especial com la de la 
lluna plena i el sopar de final de temporada.

A partir d’aquí els interessats i interessades 
poden posar-se al grup de Whatsapp progra-
mat al CEL per demanar informació i saber 
on s’anirà cada setmana.

Dates, llocs i vocalia

Gener

— 8.  Trobada inici de temporada (pensada per 
iniciar els nous membres en la tècnica d’esquí 
de fons) Lloc: Llanos de l’Hospital (Benasc).  
Coordina: Elionor Vilalta i Francesc Català

— 15. Trobada inici de temporada (pensada per 
iniciar i perfeccionament tècnic) Lloc: Tui-
xent. Coordina: Joan Ramon Segura

— A concretar.  Esquiada amb lluna plena Lloc: 
Llanos del Hospital.  Coordina: Elionor Vilalta i 
Francesc Català. 

Abril

— 21. Sopar de final de temporada. Coordina: 
Robert Marín.

Hi haurà la Lliga Social del CEL (categoria 
adults i infantils). Cal que els qui esquiï vagin 
dient els quilòmetres que han fet cada set-
mana al grup de Whatsapp i s’aniran anun-
ciant les posicions mes a mes. El guanyador 
invita a tots els participants per l’honor ob-
tingut ;-).




