
             CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC  
 
Benvolguts socis, 
 
Aquest és el calendari d’activitats previst pel primer semestre del 2018. 
 
Com a novetat us presentem l’activitat “Ens trobem per caminar”, que engegarem el 5 d’abril de 
2018, i amb la que ens trobarem els dijous de cada setmana per fer una passejada per 
Guissona i els voltants. La sortida serà a les 20h del Vell-pla. 
 
Data Activitat Descripció Contacte 
21 gener Esquí de fons Tuixén. Jordi. 

Telf del ceg 
635987419 

4 febrer Caminada Primera caminada d’entrenament per la 
Marxa dels Castells. 

Telf del ceg 
635987419 

18 febrer Caminada. Segona caminada d’entrenament per la 
Marxa dels Castells. 

Telf del ceg 
635987419 

24 febrer Sortida a muntanya Caminada amb raquetes de neu. Lloc a 
determinar segons les condicions. 

Alba 
661144884 

3 març Sortida a muntanya Caminada nocturna sota la llum de la 
lluna plena. 

Miquel 
636041143 

11 març Caminada 19a. Marxa dels Castells.  
25 març Caminada Pel Solsonés. Xoxe 

639279479 
5 abril Caminada Arrenquem “Ens trobem per caminar”.  
8 abril Arengadada Caminada i esmorzar. 635987419 
22 abril Assemblea Assemblea del CEG. Renovació de 

Junta. 
635987419 

6 maig Caminada. Caminada Popular i dinar. Inscripcions 
al local del CEG. 

Telf del ceg 
635987419 

12 maig Caminada. Caminada d’estrena de la nova Junta. Telf del ceg 
635987419 

22 i 23 
juny 

Sortida a muntanya Tradicional sortida a buscar la flama del 
Canigó per encendre les fogueres de 
Sant Joan. 

Txema 
Telf del ceg 
635987419 

17 a 29 
juliol 

Campaments A Toirigo. 
Cal reservar places. 

Telf del ceg 
635987419 

 
 
També aprofitem per fer-vos saber que hem fet unes jaquetes, amb l’escut del Centre, que 
oferirem a un preu excepcional: 20€/jaqueta. Hi ha dos models diferents: una de tipus 
impermeable i una altra impermeable i tèrmica. Hi ha models per dona i home. Del 16 al 19 de 
gener 2018, de 19:30 a 20:30, tindrem mostres al local del CEG per emprovar. Trobareu més 
informació d’aquesta promoció a la nostra web www.ceg.cat. 
 
 
Esperem que activitats i vestimenta sigui del vostre gust. 
 


