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AGENDA NOVEMBRE 2016 

        

 

EXPOSICIÓ DE BOLETS 

DIA: Dissabte 12 i diumenge 13 de novembre 

LLOC: Can Trinxeria (Cassà de la Selva) 

*Programa apart* 

 

EXCURSIÓ MATINAL A SANT GRAU D’ENTREPERES 

DIA: Diumenge 20 de novembre  

HORA: 08.00 h 

LLOC: Davant de l’ajuntament (Cassà de la Selva) 

RECORREGUT: Sadernes, Pla de s’Arenes, St. Grau d’Entreperes, Coll de la Bassa, Pla Banyador, Guitarriu, 

Sadernes. 

NOTA:  

- Durada: 5 hores. Cal portar esmorzar (dinar opcional) 

- Cal estar federat o tenir assegurança per un dia.(El cost d’assegurança per un dia si ets soci, és de 5 

euros i si no ets soci 8 euros) Contacte +info 972463625 

- Apta per majors de 8 anys. Els menors han d’anar acompanyats de pare/mare o tutors. 

- Tel. Vocal: 639 31 95 41 

  

EXCURSIÓ A MONTSERRAT 

DIA: Diumenge 27 de novembre 

HORA: 07.00 h  

LLOC: Davant de l’Ajuntament (Cassà de la Selva). 

RECORREGUT: Can Jorba, Serrat de la Palomera, Roca plana dels llamps, Montgros 1133m, Font de la Cadireta, 

Canal del migdia, l’Ajaguda, Camí dels bassals dels francesos, Can Jorba. 

NOTA:   

- Durada: 5 hores. Portar esmorzar i dinar. 

- Cal estar federat o tenir assegurança per un dia. (El cost d’assegurança per un dia si ets soci, és de 5 

euros i si no ets soci 8 euros). 

- Tel. Vocal: 606 07 05 04 Cristina.   

 

CAMINADA SOLIDÀRIA 

DIA: 27 de novembre 

HORA:09.00h 

LLOC: Parc de l’Estació 

PREU: 5 euros 

ORGANITZA: Trailwalking Dead Team 

COL·LABORA: Colla Excursionista Cassanenca 

 

Trailwalking Dead Team som un grup de joves cassanencs que hem aprofitat les ganes de fer esport i l’esperit 

solidari per marcar-nos un objectiu: LA TRAILWALKER. Una barreja de sentiments, com inquietud, emoció, 

esforç i  solidaritat ens van fer creure que la millor opció, mitjançant la nostra participació, és portar la nostra 

ajuda al projecte Intermon Oxfam. I és aquí on entres tu. De l’esforç, les hores d’entrenament, el cansament i el 

dolor de peus ens n’encarreguem nosaltres. I tu que pots fer? Ens pots ajudar, segur! Vine, a la caminada 

solidària. 

 
 

 

  

* Per més informació: 972.46.36.25, o bé, enviant un correu a: info@lacolla.cat  
 

 

  
 

 

 

 

Horaris: de dilluns a dijous de 18h a 20h 
c/ Dolors, 12  de Cassà de la Selva, 17244    Telèfon i Fax : 972463625 
A/E : info@lacolla.cat        web: www.lacolla.cat 
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