
EL CEB 

MOLT IMPORTANT !!!! 
Per participar a les sortides del Centre és obligatori disposar de la 
llicència federativa estipulada per a la sortida. Si no teniu llicència 
federativa el Centre us farà la llicència temporal per aquella activitat.  

UBICACIÓ: Can Xifré 
ADREÇA POSTAL: 
Centre excursionista Breda 
Avinguda Verge  Montserrat nº20 bústia nº:12 
17400 Breda (Girona) 
 
MAIL CONTACTE : cebreda@gmail.com 
 
LLOGUER DE MATERIAL: 
Si necessiteu material de muntanya, feu la vostra sol·licitud amb prou 
antelació. Pel lliurament i retorn del material envieu un mail a 
cebreda@gmail.com indicant material, data/dies que es necessita, 
responsable i telèfon de contacte. 

TOTA AQUESTA INFORMACIÓ TAMBÉ LA TROBAREU A  
 

CENTREEXCURSIONISTABREDA.BLOGSPOT.COM 
 

O AL FACEBOOK  
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Fitxa tècnica 
Data: 1  Maig de  2015 
Sortida: 7:00h matí , Can Xifré.  
Inscripcions: Cal apuntar-se amb el formulari del blog del CEB abans del 
dijous 23 d’Abril i fer el pagament per transferència bancària.  
Més informació actualitzada: www.centreexcursionistabreda.blogspot.com 
Consultar cartell de l’activitat. 

Fitxa tècnica 
Data: 31 de maig 2015 
Sortida: 7:00h matí , Can Xifré. Tornada al vespre. 
Desplaçament: Anirem amb cotxes particulars fins a Tregurà. 
Inscripcions: Cal apuntar-se amb el formulari del blog del CEB abans del 
dijous 28 de maig. 
Reunió informativa: divendres 29 de maig a les 20h a Can Xifré. 
Nota: Per participar en aquesta activitat cal que tingueu la llicència/assegurança 
federativa. En cas contrari, heu de contractar l’assegurança temporal al CEB 
indicar-ho al mail inscripció. 
Organitza: Secció de Muntanya Contacte: Marc Bota. 
Més informació actualitzada: www.centreexcursionistabreda.blogspot.com.es 

EXCURSIÓ AL BALANDRAU 

La sortida del mes de maig serà al Balandrau, una de les muntanyes emblemàtiques del 

Ripollès. És una pujada fàcil i relativament curta per corriols molt ben definits.  

SORTIDA PER LES COLÒNIES TÈXTILS DEL LLOBREGAT 

Fitxa tècnica 
Data: 10  Maig de  2015 
Sortida: 7:00h matí , Can Xifré. Tornada al vespre 
Desplaçament: Anirem amb cotxes particulars fins a la Colònia Rosal. 
Inscripcions: Cal apuntar-se amb el formulari del blog del CEB abans del 
dijous 7 de Maig.  
Reunió informativa: divendres 8 de maig a les 20h a Can Xifré. 
Nota: Per participar en aquesta activitat cal que tingueu la llicència/
assegurança federativa. En cas contrari, heu de contractar l’assegurança 
temporal al CEB indicar-ho al mail inscripció. 
Organitza: Secció de Senderisme Contacte: Fina Pelegrí. 
M é s  i n f o r m a c i ó  a c t u a l i t z a d a : 
www.centreexcursionistabreda.blogspot.com.es 

Caminada pel PR-C 144, itinerari que recorre les antigues Colònies Tèxtils del Llobregat. 
Serà una caminada d'entre 17 i 21 km, amb sortida de la Colònia Rosal, a prop de Berga. 

www.centreexcursionistabreda.blogspot.com.es 

 

EXCURSIÓ AL TORRENEULES  

Per petició dels socis, el mes de juny anirem al Torreneules. Fa un temps en una excursió 

per l’Olla de Núria va quedar pendent de pujar aquest cim. Aquesta vegada es farà una 

excursió expressament per poder-nos treure l’espina clavada. 

*Es sortirà molt d’hora per poder agafar el primer cremallera. 

 

Fitxa tècnica 
Data: 28 de juny 2015 
Sortida: 5:00h matí , Can Xifré. Tornada al vespre. 
Desplaçament: Anirem amb cotxes particulars fins a Queralbs. 
Inscripcions: Cal apuntar-se amb el formulari del blog del CEB abans del 
dijous 25 de juny. 
Reunió informativa: divendres 26 de juny a les 20h a Can Xifré. 
Nota: Per participar en aquesta activitat cal que tingueu la llicència/
assegurança federativa. En cas contrari, heu de contractar l’assegurança 
temporal al CEB indicar-ho al mail inscripció. 
Organitza: Secció de Muntanya Contacte:  Jesús Bolós. 
Més informació actualitzada: www.centreexcursionistabreda.blogspot.com.es 

ACTIVITATS MESOS ANTERIORS 

Raquetada 2015 - La Molina Castell de Farners 22 març 


