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De portes endins
Ara que ha passat l'any 2008, és bo recordar coses que hem fet durant aquest any, a part de les
activitats programades. El centre ha servit com a punt de trobada per a grups de socis que volen fer
quelcom més que senderisme, d'aquests interessos comuns ixen activitats no necessàriament
programades, com eixides d'alta muntanya, escalada, barranquisme, etc., i a les que esteu tots
convidats. Per informar-vos, tots els que vulgueu participar, el millor que podeu fer és passar pel
centre els dijous o també podeu apuntar-vos a la llista de correu electrònic: és una eina molt útil i que
esta funcionant molt bé.
El 2008 també ens ha portat nous reptes al centre. Entre ells, com sabeu, ens vam fer càrrec de la
programació i guia de les eixides de senderisme que organitza la Regidoria d'esports de l'Ajuntament
de Vila-real. Gràcies al treball, voluntat i dedicació d'una vintena de socis, les excursions es van
realitzant cada vegada en més èxit, tant pel nombre de caminants com pel grau de satisfacció de les
persones que participen. Aquesta activitat ens permet obrir el senderisme a més gent del poble. Al
mateix temps, també serveix per complementar les activitats que tenim programades al centre.
D'entre les activitats programades per a aquest trimestre, el dia 1 de febrer farem una excursió que
hem titulat una “volta pel terme”. Aquesta caminada que, en el centre, l'hem feta fa uns anys, ara
pretenem que siga massiva i popular, oberta a tot el poble, per a que tothom puga gaudir i descobrir un
patrimoni, a vegades desconegut i en alguns casos abandonat. Al mateix temps és l'excursió
intercomarcal d'aquest semestre i participaran els amics del centre excursionista de Castelló, de
Benicàssim, de les Alqueries i la SASE.
Per, últim comentar-vos que el proper divendres 13 de febrer serà l'assemblea general de socis. Us
convidem a que assistiu i ens feu arribar els vostres suggeriments, queixes o opinions per millorar el
funcionament del centre i que tots gaudim al màxim formant-ne part.
Des de la Junta Directiva, esperem que totes les activitats programades us agraden i us convidem a
participar-hi. Que l'any 2009 estiga ple de caminades i bons moments!
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Recorregut pel Vila-real dels anys trenta . . .
Domingo J. Font Pitarch i Antonio Pitarch Font
El Centre Excursionista ens va confiar la realització d'una passejada pels indrets més representatius
de la ciutat en aquella època, alguns dels quals encara perviuen i altres s'han transformat o han
desaparegut. La nostra intenció era fer una pinzellada general del Vila-real republicà, per això vam
integrar a la ruta espais i elements civils, polítics, religiosos, culturals, agraris, industrials,
costumistes, etc.
Abans que res, cal assenyalar que als anys trenta Vila-real tenia uns 20.000 habitants, diferències
socials i ideològiques marcades i un elevat índex d'analfabetisme, sobretot entre les dones, encara
que hi havia certa prosperitat gràcies al desenvolupament de la dècada anterior. L'arribada de la
Segona República va ser rebuda amb satisfacció i, a pesar dels tòpics en contra, fou un període
favorable en molts aspectes.
En l’àmbit econòmic, l’agricultura seguirà sent la principal activitat i, a la vegada, el motor del
naixement d’indústries paral·leles. En el camp educatiu, es van crear emblemàtics grups escolars i
s’encetaren les gestions per obrir una biblioteca. Culturalment es registrà una inusitada activitat, amb
concerts de la Banda Municipal “La Lira” i la Rondalla “Ta-go-ba”, les escoles musicals d’Els XIII i
dels Lluïsos; la presència de tres grups teatrals d’aficionats; la freqüent aparició de nombrosos
escriptors locals a la premsa local i provincial; els dos setmanaris que s’editaven a la ciutat
(Villarreal i Democràcia); els èxits de l’escultor Ortells a la capital de l’estat i d’altres joves pintors;
la participació vila-realenca en la signatura de les Normes de Castelló; així com el gran nombre de
conferències, mítings i xerrades, de caire i temàtica heterogènies, que es portaren a terme durant
aquest període. En el terreny dels ideals, són predominants els religiosos, i els fets anticlericals no
sovintejaren a la ciutat fins e1 juliol del 1936. La importància dels cercles republicans, sobretot el
Radical, així com el protagonisme del sectors sindicals, catòlics i socialistes, marquen certa
tendència republicana moderada, que ve a confirmar-se amb l’escàs arrelament del partits d’ideari
feixista, comunista o, fins i tot, el sindicalisme de signe àcrata. L’aspecte més nefast, en canvi,
vindria al final del període republicà, perquè amb la guerra civil es deslligarien els vells fantasmes
maximalistes.
La ruta va començar a la plaça de la
Vila, centre neuràlgic de la ciutat
d’aquella època, on es va fer
referència a alguns dels edificis i
entitats més destacats de la contornada,
com ara l'antic ajuntament, el convent
de les Dominiques, el Sindicat
Agrícola Catòlic, que albergava la seu
de la FOC, la casa social dels Lluïsos,
l'església Arxiprestal, així com els
serveis de pescateria, col·legi de la
Consolació, les escoles de D. Federico
Sánchez o el sortidor de gasolina.
També es comentà l'afició al bou per
la vila, mai millor dit, ja que en aquell
temps el recinte comprenia la antiga vila medieval.
A continuació, ens desplaçàrem fins al carrer Major, on es va comentar la importància social dels
casinos (Casino Antic, Gran Casino, dels Llauradors o la Lleonera, el del Sindicat d'Exportadors,
Republicà, etc.) a més dels bars i les tavernes. En molts d'ells era tradició celebrar balls de
carnestoltes, un dels pocs moments en què la dona participava a l'entitat.
Centre Excursionista de Vila-real
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. . Recorregut pel Vila-real dels anys trenta . . .
Després, vam veure un dels eixamples de la ciutat, l'Albereda o Murà i una actuació urbanística
exemplar, encara hui: l'Avinguda del Cedre. Hi vam poder constatar el contrast entre la vila antiga,
l'església de la Sang i els serveis d'una ciutat emergent a la década dels trenta: el Saló Tárrega,
l'edifici d’Els XIII i el grup escolar Cervantes. Vam acabar davant de l'IES Francesc Tàrrega on
s'ubicava l'alqueria de Sarthou, de la que encara se conserva el pont d'accés.
Seguidament, ens aturarem a la plaça Bayarri per tal de comentar l'antic costum de beneir el terme
des de la capella de la Mare de Déu de Gràcia i els nous edificis dels voltants, com ara el convent de
les Josefines, el Centre Obrer, el Casino Carlí i la Caixa d'Estalvis de Vila-real.
Davant de Sant Pasqual, es va parlar de la importància que en aquell moment encara tenien la
Sequieta i la Sequiola -on les dones escuraven-, que creuaven la ciutat per abastir d'aigua les zones
agrícoles dels sectors est i sud. També es comentà la significació de l'església de Sant Pasqual i la
Reial Capella, on es trobava el cos incorrupte del Sant, i la del Jardí, la gran zona verda de la ciutat;
així com la rivalitat, ja consolidada, entre Purissimeres i Rosarieres.
A l'antic camí de la Travessa vam contemplar l'alqueria de Polo, el palau de l'hort de Puchol i
l'emplaçament de la desapareguda masia de la Mayorazga. En la següent aturada, a la capella de Pilar
comentàrem la importància de la religió a la ciutat, degut als factors socials i a les devocions
tradicionals com ara Sant Pasqual, Sant Jaume, la Mare de Déu de Gràcia, la implantació de diverses
comunitats de frares i monges i els més de vint-i-cinc capellans adscrits a l'Arxiprestal, que
promovien tot tipus de festivitats i celebracions religioses. Tot seguit, passàrem per l'altre grup
escolar de referència a l’època: La Huerta. I després, cap al pou d'Amorós que, junt amb la Bassa del
Poble, abastava d'aigua potable als veïns, que també disposaven de llum elèctrica, perquè la nostra
ciutat va viure el primer terç amb progrés. Es van comentar els pous de reg oberts durant la dècada
dels trenta i el predomini de l'estructura minifundista al sòl agrícola de la ciutat, al partir la propietat
de pares a fills.
Continuàrem fins l'antiga plaça del Calvari, on es comentà sobre la replaceta de La Pau, on s’ubicava
la bàscula municipal i reposaven els cavalls de càrreg; la fàbrica de motors per als pous de reg; el
solar del Calvari (15.000 m2. amb església i 21 capelletes del Via Crucis); el cementeri vell
(traslladat en 1895) on encara hi havia restes, làpides i casetes; el camp de futbol El Madrigal on
l'equip va ser campió regional valencià el 1936; de les dues illes de cases del Sindicat Catòlic
(Amarillos) de 1932; el convent dels Carmelites sobre l'antic velòdrom, que durant la guerra civil va
ser ampliat per l'Acadèmia d'Enginyers de Transmissions. Finalment, també es va parlar del
cementeri nou, del camí l'ermita o “dels Morts” i de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia.
A continuació, a la Panderola es va comentar sobre altres recintes escolars de l’època com ara el
Patronat, les escoles de Cabrera i la de D. Juan Trullenque i també dels “llavadors” de la carretera
d’Onda . Després vam passar a parlar de la indústria de la zona, com ara els tallers de la Panderola,
els magatzems de taronja de la cooperativa de Puchol, les naus del Trinqueter, les serradores de
Barrué i de l'Amistat, la fàbrica tèxtil de Marcet Bellver i el carrer Rosari, on treballaven molts dels
espardenyers de la ciutat. Finalment, es va fer referència a d’altre tipus de serveis com el que oferia
El Mandarí.
Seguint el curs del Barranquet, passàrem pel quarter
de la Guàrdia Civil, les escoles del davant, el parc de
bombers, l'escola dels cagons, els antics “llavadors”,
el convent dels Franciscans i l'antic Hospital amb la
seua església del Crist.
Passant pel Molí de la Vila, ja en desús, i l'Olímpic o
parc d'atraccions, arribàrem a l’altra àrea econòmica
de la ciutat dels trenta, l’estació del Nord, on es va
comentar la zona de càrrega o eixample, les naus de
taronja, les serradores, la fabrica de conserves, etc.
Centre Excursionista de Vila-rea

Pàgina 5

. . .Recorregut pel Vila-real dels anys trenta
Després, pujant pel Passeig de l'Estació, es
parlà del desenvolupament urbanístic dels
anys 20 i 30, detenint-nos a la casa de
Sarthou Carreres. Acabant a la torre Motxa,
símbol històric poc conservat ja en aquella
època, cosa que contrastava amb l'edificació
modernista d’algunes cases cèntriques. Vam
acabar l’itinerari urbà pel Vila-real republicà,
davant el Saló Ferreres, espai molt freqüentat
pels espectacles frívols i eròtics que atreien
molts veïns dels pobles del voltant.
Dos espectaculars paelles amb pilotes, obra
d’experts cuiners, i una exhibició de
rebosteria excursionista d’alt nivell tancaren
una agradable jornada. Moltes gràcies, Bon
Nadal i Bon any 2009.
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Recorregut fotogràfic pel Vila-real d'abans
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T'apat que fà fret. . .
Àlvar Manrique

Quan el termòmetre comença a assenyalar temperatures baixes, arriba el moment de treure la roba de
l’armari. Habitualment en les activitats de muntanya una part d’aquesta roba no mai està molt
amagada, ja que sempre hem sentit dir allò de que “la manta i la berena no fan nosa a l’esquena”. La
berena està clar quin sentit té, i la manta serà per a protegir-se de les inclemències, entre elles les
sobtades baixades de temperatura que es produeixen a la muntanya?.
Conèixer les reaccions i funcionament del nostre cos front a les temperatures baixes, combinar i
utilitzar adequadament els productes al nostre abast per combatre el fred, trobar resposta a alguns
dubtes: què tenim a l’abast per a mitigar aquesta diferència de temperatura nostra respecte a la de
l’ambient? Què és el fred? Què fem per escalfar-nos? És només el nivell de mercuri qui assenyala la
sensació de fred? Com podem protegir-nos? ...
Vaig a intentar acompanyar-vos per aquestes sendes de teoria per assolir un cim d’on albirem un
horitzó entenedor i puguem triar el nostre propi corriol de tornada.
L’ésser humà és capaç d’estar en una muntanya a una temperatura de vuit graus sota zero, i just amb
el temps que li costa arribar, passar a estar en una platja a vint-i-cinc graus. Aquesta capacitat no la té
cap altre animal, i no és una adaptació al medi, és més bé una adaptació tecnològica del medi a l’ésser
humà, és a dir s’ha desenvolupat una tecnologia que ens permet superar temperatures molt baixes
sense passar fred, per a les quals el nostre cos no està preparat.
Si busquem la definició de fred en el diccionari de la llengua espanyola, ens diu: “referit a un cos: que
té una temperatura molt inferior a l’ordinària de l’ambient”. Si teclegem en wikipedia la paraula fred
ens surt que és “l’absència total o parcial de calor”.
El nostre organisme s’adapta als canvis de temperatura de l’ambient per a mantenir una temperatura
òptima entre 36’8 i 37’5 ºC. Habitualment és el nostre cos qui cedeix calor a l’entorn, ja que la
temperatura de l’ambient és més baixa. Quan hi ha molta diferència de temperatura ajudem al cos a
produir calor, ens tapem, encara que l’acció de tapar-nos realment el que fa és dificultar eixa pèrdua
del nostre calor cap a l’exterior, amb la roba creem una barrera, i dins d’aquesta barrera hi ha un
“ambient-pròxim” al cos amb una temperatura més pareguda a la nostra, que dificulta e intenta
impedir el contacte amb l’altre ambient més llunyà (fora de la roba) on la temperatura és molt més
baixa.
La sensació de fred no només es produeix per la baixa
temperatura, la combinació de sensació tèrmica, fa que en
condicions de vent a una mateixa temperatura tinguem més
sensació de fred. També cal tenir en compte la humitat, tant
de l’ambient com la que puguem generar nosaltres amb
l’evaporació de la suor.
Avui en dia portar un termòmetre a la muntanya és prou
habitual, per a conèixer la velocitat del vent no és precís carregar amb un anemòmetre, les referències
han de ser orientatives:
o A 16 km/h sentim el vent en la cara
o A 32 km/h es mouen les rames xicotetes, volen les fulles caigudes, s’alça la pols i
la neu
o A 48 km/h es mouen les rames grans, els colps de vent dificulten la marxa
o A 64 km/h es mou tot l’arbre, no podem avançar ni mantenir l’equilibri
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. . .T'apat que fà fret. . .
Seguint el següent quadre podem calcular la sensació tèrmica en efecte de la temperatura i el vent:
PERILL
EXTREM

GRAN PERILL
PERILL

Velocitat del vent

64 km/h
56 km/h
48 km/h
40 km/h
32 km/h
24 km/h
16 km/h
8 km/h
calma
temperatura en ºC

-2.5º
-2.5º
-2.5º
0º
0º
2.5º
5º
7.5º
10º
10º

-10º
-10º
-10º
-7.5º
-7.5º
-5º
-2.5º
2.5º
5º
5º

-20º
-17.5º
-17.5
-15º
-12.5º
-10º
-7.5º
-2.5º
0º
0º

Congelació de les parts
del cos exposades en 1’

-27º
-25º
-25º
-22.5º
-22.5º
-17.5º
-12.5º
-7.5º
-5º
-5º

-35º
-32.5º
-32.5º
-30º
-25º
-25º
-17.5º
-12.5º
-10º
-10º

-42.5º
-42.5º
-40º
-37.5º
-35º
-32.5º
-25º
-17.5º
-15º
-15º

-50º
-50º
-47.5º
-45º
-42.5º
-37.5º
-32.5º
-22.5º
-20º
-20º

Congelació de les parts
del cos exposades en 30”

-60º
-57.5º
-55º
-52.5º
-50º
-45º
-37.5º
-27.5º
-25
-25

-65º
-65º
-62.5º
-60º
-57.5º
-52.5º
-45º
-32.5º
-30
-30

Quadre adaptat de la nova taula Windchill 2004.

Així doncs és molt important triar la prenda adequada en cas de vent, cal que a més de protegir-nos
front a la pèrdua de calor impedisca l’entrada del vent fred, són aquelles prendes anomenades
tallavents..
El calor corporal es perd de diferents formes: conducció, convecció, radiació i evaporació.
Els cossos en contacte es transmeten la calor per conducció, aquesta és l’explicació per la qual ens
resulta tant agradable a l’hivern sentar-nos al damunt de les roques de la solana o de la mateixa
manera ens és desagradable grimpar per roques d’ombria sense guants o caminar per neu sense un
calcer i calcetins adequat, en general serà per la planta dels peus per on perdrem més calor per
conducció. Hi ha que anar en compte de mullar-se, bé per la pluja o per la nostra suor, utilitzar
prendes que expulsen la suor i ens aïllen de la humitat i pluja és fonamental.
El fenomen de convecció es produeix al contacte de l’aire fred de l’ambient amb el cos, açò ho
notem clarament quan portem la jaqueta oberta i permetem el contacte directe de la part davantera
del cos amb l’aire fred, tenim el pit fred i les parts cobertes calentes. El que passa és que nosaltres
escalfem una finíssima capa d’aire al voltant de la pell, fins igualar temperatures, quan aquesta capa
es desplaça i canvia per un altra de freda torna a començar el procés, per tant és important utilitzar
prendes confeccionades amb materials que impidisquen aquesta renovació de la capa d’aire en
contacte amb la pell.
El nostre cos intercanvia calor amb l’ambient, tendeix a igualar la temperatura exterior amb la
nostra interior, aquesta forma d’intercanvi de calor s’anomena radiació. Al vestir-nos hem de
buscar reduir al màxim eixa transferència de calor a l’exterior, combinant les prendes en capes per
atrapar la calor corporal i impedir la seua eixida cap a l’exterior.
La nostra pell transpira, més encara quan fem exercici, la transpiració produeix suor, aquesta
humitat s’ha d’evaporar, amb l’evaporació de la suor perdem calor corporal. La importància de la
roba triada està en que no retinga la humitat, però a més la vestimenta per capes ens facilita llevarnos roba segons les necessitats per passar menys calor i suar menys.
El nostre cos no perd calor per totes les seues parts de la mateixa manera, i una temperatura ambient
baixa no les afecta a totes per igual. El cap és la zona per on més pèrdua de calor es produeix, fins
un 40%, açò és degut a la manca de teixit adipós. Quan la temperatura baixa i el cos comença a tenir
sensació de fred es produeix una mancança de reg sanguini a les extremitats; mans i peus són els
primers indicadors, la sensació serà d’incomoditat i malestar.
Front a la situació de sensació de fred només tenim dos solucions, per un costat augmentar la
producció de calor, o bé per la realització d’activitat física conscientment o per realitzar-la d’una
Centre Excursionista de Vila-real
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. . .T'apat que fà fret. . .
L’altra solució és trobar la manera de reduir la pèrdua de calor (tapar-nos); per a la qual cosa hem
d’envoltar-nos de prendes que dificulten la pèrdua de calor corporal.
LA TEORIA DE LES CAPES
Alhora de vestir-se és millor ficar-se 2 jerseis prims que un jersei gros, encara que la grossor final del
teixit siga la mateixa. Els avantatges són que entre les prendes es crea una capa de calor i a més
podem regular les nostres necessitats tèrmiques. L’estructura de les capes és la següent:
- prendes interiors, alguns l’anomenen primera capa
- prenda o prendes intermitges, també anomenada segona capa (en cas de portar més d’una
prenda aquesta nomenclatura ens porta a confusió)
- prendes exteriors
Prendes interiors
Són aquelles que portem directament en contacte amb la pell, el seu tacte ha de ser agradable i han de
crear una barrera aïllant, mantenir el calor corporal i expulsar cap a l’exterior la humitat resultant de la
transpiració del cos, mantenint d’aquesta manera la pell seca. Per a treure cap a fora aquesta humitat
les prendes de la primera capa estan fabricades amb teixits sintètics, i ens han de quedar justes. És
molt important que siguen el suficientment llargues per cobrir la part dels renyons.
Les prendes que conformen la primera capa han de ser:
- Transpirables
- Permeables a l’aire
- Agradables al tacte
- Antial·lèrgiques
- Fàcils de rentar
- De secat ràpid
Prendes intermitges
Pot tractar-se d’una o més capes, la seua missió es retenir el calor corporal, creant borses d’aire que es
calfa i manté calent gràcies a la calor que genera el nostre cos. També ha de ser transpirable.
El teixit més conegut i utilitzat actualment és el fleece (forro polar), la composició del forros polars a
base de mils de microfilaments afavoreix la creació de milions de diminutes borses d’aire que es calfa
aprofitant la pèrdua de calor del nostre organisme i d’aquesta manera aquestos milions de punts
calents ens ajuden a escalfar el cos. Qualsevol teixit que tinga la capacitat de crear petites borses
d’aire calent ens serveix com a prenda intermitja (ja siga sintètica com natural). És important que
aquesta prenda o prendes intermitges ens queden ajustades al cos, si ens fan plecs i bosses serà per
aquí per on perdrem calor corporal.
Prendes exteriors
Mentre la resta de prendes han de complir la missió de mantenir l’escalfor produïda pel cos i treure
cap a l’exterior la humitat produïda pel cos, les prendes exteriors tenen com a missió principal aïllarnos de l’exterior (vent, pluja, aigua, neu, humitat ambient) i seguir amb la cadena d’evacuació
d’humitat corporal.
Tant les jaquetes com els pantalons han de complir el binomi impermeabilitat-transpirabilitat, cosa
difícil però no impossible. Les prendes tradicionals contra la protecció de la pluja compleixen
Centre Excursionista de Vila-real
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. . .T'apat que fà fret
perfectament la missió d’impermeabilitzar, però no transpiren, per tant si fem activitat física en
condicions de pluja el cos començarà a transpirar, però aquesta humitat es quedarà entre les capes
intermitges (no impermeables) i la capa exterior (que hem quedat que no transpira), així estarem
banyats igualment.
Aquesta impermeabilitat s’aconsegueix afegint a la confecció de la prenda una membrana
impermeable-transpirable ( hi ha moltes membranes, les marques més conegudes de roba tenen
membranes pròpies).
Conèixer com ens afecta la temperatura, combinada amb els altres factors ambientals, humitat, vent,
etc... ens farà gaudir més de les nostres activitats a la muntanya. L’alimentació, la hidratació, la
condició física, estat físic i d’ànim, el descansar adequadament són factors que influeixen alhora de
suportar les temperatures baixes. Ens correspon a nosaltres saber en quin sentit ens afecten a nivell
personal.
El millor material per a una situació o activitat no és sempre el més car i modern, és més convenient
disposar d’un material polivalent i saber com utilitzar-lo i conservar-lo correctament que no adquirir
les prendes més tècniques i específiques del mercat.
Una recerca d’informació prèvia junt amb l’assessorament del venedor són un bon principi per
començar a tenir un equip adequat a les nostres necessitats, l’assaig-error i l’experiència del propi
coneixement faran que completem un equip que cobrisca les nostres necessitats i expectatives.
Bibliografia i saber més:
Seguretat i socorrisme a la muntanya. Alfons Valls i Enric Subirats i Bayego. Edita Institut d’Estudis Ceretans 2003
Prevención, seguridad y autorescate. Máximo Murcia. Edita Desnivel 1996
Montañismo la libertat de las cimas. Edita Desnivel. 6ª Edición.
Apuntes del Certificado de Iniciación al Montañismo. Edita Barrabes
Manual completo de Montaña. Pepi Stückl i Georg Sojer. Edita Desnivel 1996.
Internet:
http://www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/Met21.htm
http://www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/nuevo_windchill.htm
http://www.soloski.net/ficha_bricolaje.asp?Id=26
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Programació CEVR hivern 2009
Serra d'Espadà: Alfondeguilla – Pantà d'Ajuez – Alfondeguilla
Diumenge

18
gener

Distància aproximada: 20 Km
Duresa: mitjana-alta
Dificultat: poc difícil
Transport: cotxes particulars
Eixida: Plaça del Llaurador a les 8 del matí.
Guies: Carles Janés
Observacions: volta circular per un dels racons més bonics de la Serra; encara
que la volta total siga molt dura sempre està l’opció de quedar-nos al bar de
Xóvar per fer-la més curta.

Ermites de Borriana
Diumenge

25
gener

Distància aproximada: 25 km
Duresa: baixa
Dificultat: sense dificultat
Transport: cotxes particulars
Eixida: Lluïsos a les 8 del matí.
Guies: Centre
Observacions: Ens afegirem a la ja clàssica excursió que organitzen els
amics de la falla Don Bosco de Borriana.

Intercomarcal: Volta al terme de Vila-real
Diumenge

1
febrer

Distància aproximada: 15 km
Duresa: baixa
Dificultat: sense dificultat
Eixida: Plaça major a les 8 del matí
Guies: Centre
Observacions: patrocinats per la Caixa Rural que celebra el seu 90 aniversari
farem una volta popular pels molins de Vila-real. Repetirem una caminada que ja
vàrem fer un anys enrere, però en aquesta ocasió la compartirem amb els centres
excursionistes de Castelló, Alqueries, Benicàssim, la SASE i tota la gent del
poble que desitge acompanyar-nos. Hi haurà detalls de regal i també dinar per al
que vullga.

Lluna de febrer: Vistabella - Llucena
Dissabte i
Diumenge

7i8
febrer

Distància aproximada: 30 km en dos dies
Duresa: mitjana
Dificultat: poc difícil
Transport: en autobús
Eixida: 15:30 hores davant dels Lluïsos
Guies: Joan Batalla
Observacions: La clàssica de les clàssiques, sota la lluna de febrer anirem de
Vistabella a Sant Joan, i l’endemà baixarem cap a Llucena, i ja en seran més de
25 anys.

Centre Excursionista de Vila-real
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Programació CEVR hivern 2009
Divendres

13
febrer
Diumenge

15
febrer

Assemblea general de socis
Lloc: Saló d’actes de la Caixa Rural
Hora: 19h 30min.
Observacions: Al acabar tots els que vulguin anirem a sopar. En el seu moment
ja rebreu la convocatòria oficial.

Familiar a la Serra d’Espadà
Distància aproximada: 8 km
Duresa: baixa
Dificultat: sense dificultat
Transport: cotxes particulars
Eixida: a les 9 del matí de la plaça del Llaurador
Guies: Joan Batalla, Carles Janés
Observacions: excursió de mig dia apta per a tota la família, des dels més grans
als més menuts. Qui vulga pot quedar-se a dinar per la Serra.

5 mils d'Espadà
Dissabte

28
febrer

Distància aproximada: 25 km
Duresa: molt alta
Dificultat: difícil
Transport: com tots els anys si som prou gent farem un autobús, sinó ens
buscarem la vida.
Guies: Xavier Llop, Àlvar Manrique i tots aquells que ja se saben el camí de
memòria.
Observacions: Possiblement l'eixida més dura que organitza el centre, i no pels
25 km, sinó pels 2000 metres de desnivell, i pel ritme que s'ha de dur per a no
arribar de nit. Si voleu mesurar les vostres forces sapigueu que és poden fer els
dos primers mils i tornar a casa. Ha eixit la proposta de tornar pel GR des de
Torralba a Alcúdia (15 km), vosaltres voreu.

Raquetes de Neu
LA DATA
LA
FICARÀ
LA NEU

Distància aproximada: 10 km
Duresa: mitjana-alta
Dificultat: difícil (per a qui no tinga tècnica de raquetes)
Transport: cotxes particulars
Eixida: a les 7 del matí des de la Plaça del Llaurador
Guies: Àlvar Manrique i Empar Tellols
Observacions: Estarem pendents del temps per a aprofitar la millor època per a
fer raquetes.

Centre Excursionista de Vila-real
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Programació CEVR hivern 2009

Sant Mateu. Oliveres mil·lenàries
Diumenge

1
març

Dissabte

7
març

Distància aproximada: 12 km
Duresa: baixa
Dificultat: sense dificultat
Eixida: Plaça del Llaurador a les 8 del matí.
Transport: cotxes particulars
Guies: Pepe Cano
Observacions: Excursió molt bonica i fàcil, per bons camins, on podrem
disfrutar dels magnífics exemplars d'oliveres mil·lenàries del baix Maestrat.
Ideal per a fer amb tota la família.

Taller d’iniciació a l'escalada
Transport: cotxes particulars
Eixida: 8 del matí a la plaça del Llaurador
Coordinador: Modesto Alarcón
Observacions: repetirem el taller d’iniciació a l’escalada que vam fer l’any
passat. Recordeu que cal estar federat. Cada participant haurà de dur casc,
arnés, cintes i mosquetons de seguretat, també és recomanable dur peus de
gat.

Puertomingalvo - Villahermosa
Diumenge

8
març

Distància aproximada: 20 km
Duresa: mitjana
Dificultat: poc difícil
Transport: autobús
Eixida: 8 del matí a la plaça del Llaurador
Guies: Pepe Cano
Observacions: baixarem del Puerto al Molino Viejo i seguint el riu arribarem
a Villahermosa.

Volta al Penyagolosa
Diumenge

15
març

Distància aproximada: 17 km
Duresa: alta
Dificultat: poc difícil
Transport: cotxes particulars
Eixida: 8 del matí a la plaça del Llaurador
Guies: Hector Ortells
Observacions: volta a Penyagolosa passant pel mas de los Rincones, un dels
racons més amagats i desconeguts del Penyagolosa.

Centre Excursionista de Vila-real
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Programació CEVR hivern 2009
Diumenge

22
març

Dissabte i
Diumenge

28 i 29
març

Serra Espadà: Sueras – quatre camins - Sueras
Distància aproximada: 20 km
Duresa: mitjana
Dificultat: poc difícil
Transport: cotxes particulars
Eixida: 8 del matí a la plaça del Llaurador
Guies: Carlos Janés
Observacions: tornem a fer una de les excursions més boniques de la Serra, fent
la volta completa al barranc de Castro de Sueras.

Muntanyes d'Alacant: 1er dia: Pujada al Ponotx
2 dia: Vall de Laguar (La Catedral del senderisme).
Distància aproximada: 19 Km. (1er dia), 15 km. (segon dia)
Duresa: Mitjana
Dificultat: Mitjana
Transport: autobús
Eixida: 7 del mati des dels Lluïsos
Guies: Joan Batalla, Juanjo Chorro
Observacions: El primer dia pujarem el Ponotx (cim de 1181m) des de Polop és
una pujada exigent amb un desnivell de més de 1000m. L'any passat Juanjo ens
va guiar amb la pujada al Puigcampana aquest any pujarem el seu contrafort
septentrional, El Ponotx. La excursió del segon dia és una de les espectaculars
que es poden fer en les nostres terres. És un sender amb 5946 esglaons realitzats
a ma, i que requereix preparació física per ser un trencacames. Dormirem en
Benidorm.

El Tormo
Diumengevos alDistància
aproximada: 15 Km.
Centre o al telèfon 636243910

5
abril

Dissabte

25
abril

Duresa: baixa
Dificultat: poc difícil
Transport: cotxes particulars
Eixida: a les 8 del matí des de la plaça del Llaurador
Guia: Regina Périz.
Observacions: Pujarem al pico Almayud de 810 m., on si el dia est clar veurem:
al Nord el Penyagolosa; pel sud la Serra d’Espadà; per l’Est La Plana i per l’Oest
la Serra de Gúdar.

Pelegrins de les Useres
Distància aproximada: 35 km
Duresa: alta
Dificultat: poc difícil
Transport: en autobús
Eixida: a les 9 davant dels Lluïsos
Guies: Centre
Observacions: Com tots els anys acompanyarem als Pelegrins de retorn a les
Useres.

Centre Excursionista de Vila-real
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Programació CEVR hivern 2009
el centre informa
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Cal apuntar-se almenys una setmana abans de la realització de l’activitat en la seu
social del Centre a l’edifici social de la Caixa Rural situat en la Plaça de la Vila de la
nostra ciutat. Si l’excursió es realitza en autobús o inclou una nit fora de casa, pregaríem
que ens confirmàreu el més prompte possible la vostra assistència. Si excepcionalment
alguna inscripció es tanca abans, les inscripcions posteriors quedaran anotades per si
queden places o en espera de possibles anul.lacions.
En cas d’anul.lar una inscripció, només es tornarà integrament l’import abonat si l’avís
d’anul.lació es realitza amb la suficient avançament.
La no presentació d’un participant al moment de l’excursió comportarà automàticament
la pèrdua de la totalitat de l’import abonat com a inscripció.
Les excursions programades amb cotxes particulars són totalment gratuïtes. Únicament
caldrà satisfer aquelles despeses individualment realitzades.
El Centre estarà obert tots els dijous de 20 h. a 21 h.de la vesprada.
Els dissabtes i diumenges que no hi haja prevista cap excursió es realitzen igualment
eixides curtes per a mantindre, netejar i si s’escau, descobrir senders. Els punts de
trobada seran els mateixos. Informeu-vos abans.
Les excursions es programen per tal de fer-les en grup i no per anar per lliure, ja qu
això dificulta la tasca del responsable, pot ser perillós en algunes circumstàncies i
causar molèsties a la resta dels participants.
Cal que tots els socis i participants en les excursions col.laboren amb els organitzadors
per afavorir el correcte desenvolupament de l’activitat.

FEDERACIÓ TERRITORIAL
VALENCIANA DE MUNTANYISME
Gaudeix del Muntanyisme. Federa’t !!
Centre Excursionista de Vila-real
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Programació Regidoria d'Esports
Recordeu que el Centre Excursionista guia les excursions de la Regiduria d’Esports (piscines
municipals), les corresponents al primer quatrimestre de 2009 son aquestes:

EXCURSIONS DE NIVELL I

Fuentes de Ayodar - Villamalur
Diumenge

22
febrer

Distància aproximada: 11 Km
Duresa: baixa
Dificultat: poc difícil
Inscripció i sortida autobús: Piscines municipals Yurema Requena.
Guies: CEVR
Observacions: Excursió de baixa intensitat, programada per a persones majors
de 65 anys i per a les de totes les edats que vulguin iniciar-se a la practica del
senderisme.

Sant Mateu – oliveres mil·lenàries
Diumenge

5
abril

Distància aproximada: 12 km
Duresa: baixa
Dificultat: poc difícil
Inscripció i sortida autobús: Piscines municipals Yurema Requena.
Guies: CEVR
Observacions: Excursió de baixa intensitat, programada per a persones majors
de 65 anys i per a les de totes les edats que vulguin iniciar-se a la practica del
senderisme.

EXCURSIONS DE NIVELL II
Diumenge

18
gener

Diumenge

15
febrer

Santa Magdalena – Alcossèbre
Distància aproximada: 20 km
Duresa: mitjana
Dificultat: fàcil
Inscripció i sortida autobús: Piscines municipals Yurema Requena.
Guies: CEVR
Observacions: Excursió destinada a persones iniciades al senderisme.

La Pobla – Benicàssim
Distància aproximada: 20 km
Duresa: mitjana
Dificultat: poc difícil
Inscripció i sortida autobús: Piscines municipals Yurema Requena.
Guies: CEVR
Observacions: Excursió destinada a persones iniciades al senderisme.

Centre Excursionista de Vila-real
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Programació Regidoria d'Esports
Diumenge

22
març
Diumenge

26
abril

Cova Santa – Gàtova
Distància aproximada: 21 km
Duresa: mitjana
Dificultat: poc difícil
Inscripció i sortida autobús: Piscines municipals Yurema Requena.
Guies: CEVR
Observacions: Excursió destinada a persones iniciades al senderisme.

Olba – Rubielos de Mora
Distància aproximada: 20 km
Duresa: mitjana
Dificultat: poc difícil
Inscripció i sortida autobús: Piscines municipals Yurema Requena.
Guies: CEVR
Observacions: Excursió destinada a persones iniciades al senderisme.

Centre Excursionista de Vila-real
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2008, amb huit de huit-mil . . .
Juanjo Chorro

Edmund Hillary Perceval: “Sir Ed”
El primer home que va assolir el cim de l'Everest el 1953 (i ho va comptar) va faltar l'onze de gener
del 2008, contava amb 88 anys.
Fou neozelandès, alpinista i explorador, al seu bagatge no només està esta fita històrica, també va
arribar al Pol Sud al 1958, participà en la primera expedició que coronà l'espectacular cim de l'Ama
Dablam el 1961, l'intent del Makalu (8.515 m.) del 1961, el Pol Nord el 1985, …
És va involucrar amb la gent que hi vivia als peus de
l’immens Himàlaia i millorà les seus molt dures condicions
de vida: va posar en marxa un programa d'ajuda al poble
sherpa (habitants del Nepal), anomenat “Himalayan Trust”.
Al 1961 va crear la primera escola als peus de l'Everest, … i
no parà!, va construir 27 escoles, 2 clíniques, 2 hospitals,
ponts, etc. en un dels llocs mes pobres de la Terra.
En una de les últimes entrevistes reconeixia que les
vivències a la muntanya li havien aportat experiències
increïbles, però el que mes valorava de la seua llarga vida va
ser ajudar a la gent de la muntanya.
La seua humilitat i bonhomia eren les d'un gegant: mai va
dir qui dels dos homes que havien assolit el cim del món ho
havia fet el primer, per respecte al seu company sherpa
Tenzing Norgay (després de la seua mort és va saber la
veritat).
A la seua època escalar un huit-mil era immiscuir-se en el
desconegut, els metges estaven dividits: alguns d'ells
pensaven que el ser humà no podria resistir altures tan
extremes. L'equipament esportiu era inexistent: s’escalava
estes muntanyes gegants amb roba de carrer, tendes canadenques, cordes de canyam, i crampons de 8
puntes; Per rutes desconegudes, sense previsions meteorològiques per satèl·lit o internet, sense gps, …
això si, amb molta il·lusió!
La reina anglesa
atorgà
el títol
detelèfon
“Sir”, no636243910
estranya!, veritat?
vosli al
Centre
o al

Pekín 2008: ficar ports al camp
Els xinos van retransmetre l'arribada de la flama olímpica al cim de la Terra, com si el món començara
i acabara només a la Xina. Al “youtube” podeu vore les imatges que al seu dia és van difondre en
directe a tot el món, i que aparegueren a tots els informatius.
El govern xinès temia qualssevol manifestació a favor del Tibet dels expedicionaris que és trobaven a
l’Himàlaia, motiu pel que van tancar l'accés nord i temporalment el sud de l'Everest. També
clausuraren altres dos 8.000: el Shisha Panga i el Cho Oyu, molt freqüentats a la primavera per la seua
accessibilitat (si algú pot considerar “accessible” un cim de mes de 8.000 m!).
Ens van vore afectats alpinistes de tot el món per la por d'un govern “omnipotent” que temia una
“mani” de dos o tres persones en una muntanya immensa, ridícul!, no?
Com també és cridaner que un nedador o un corredor és conega tot el món, pel bombardeig comercial
indiscriminat que els envolta, mentres altres esportistes d'elit ningú els coneix.
Hi va haver una proposta d'atorgar-li la medalla d'or al mèrit olímpic a Reinhold Messner (el primer
escalador del 14 huit-mils) que no va passar d'ahí. Tal vegada quan l'euro-dòlar “entre a sac” en
l'esport de muntanya, com ho ha fet en l'olimpisme, és puga reconèixer socialment als esportistes de la
muntanya (molt mes sacrificats que els esportistes de pista).
Centre Excursionista de Vila-real
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. . .2008, amb huit de huit-mil . . .
Edurne Pasaban: la dama de ferro!
Va camí de ser la primera dóna que culmine els 14 cims mes alts de la Terra, de moment en duu 11,
l’últim va ser el Manaslu el 5 d'octubre de 2008.
El mateix nom de cims porta la italiana Nives Meori i l'austríaca Gerlinde Kaltenbrunner.
En un termini curt és dilucidarà aquest interrogant i finalment tindrem la primera dóna que corone tots
els huit-mils. Nomes 14 homes en tota l'historia ho han assolit, sent el primer Reinhold Messner el 16
d'octubre del 1986.
El primer espanyol fou Juanito Oiarzabal el 1999, aquest himalaiste passa per ser el que mes huit-mils
ha fet del món!, en total 23! (Donat que ha repetit alguns d'ells).
En opinió de Messner, el risc de dinyar fent un cim d’estos és d'un 5%, així que la pregunta immediata
és si Juanito és un gat o un extraterrestre (que no serà de Bilbao!?).

Carlos Sòria: Tretze són tretze!
Ja jubilat, aquest tapisser de Madrid, contínua amb la seua passió per les altes muntanyes de
l’Himàlaia. Esta temporada va coronar amb els seus 69 anys una dels muntanyes mes dures i altes: el
Manaslu de 8.468 m., que està considerat una dels 5 muntanyes mes grans de la Terra, i que mai serà
una muntanya comercial com li passa al Cho Oyu o l'Everest per la seua dificultat tècnica.
I per si fora poc: ho ha assolit sense oxigen!, sent el primer ser humà de tal avançada edat que puja al
cim d'un huit-mil sense bombones.
Aquest “iaio” intrèpid ha culminat el seu huité cim de mes de huit-mil metres, i ja va camí del novè: el
Gashembrum.
Fa fredat vore la seua carrera en dades!. Tots estos huit-mils és ha aconseguit a partir dels 60 anys!:
escala el Cho Oyu amb 60, l'Everest amb 62, el K2 amb 65, el Shisha Pangma amb 66, el Broad Peak
amb 68 i el Manaslu amb 69.
Quan el vaig conèixer em va sorprendre: prim i de curta estatura junt amb una humilitat tan gran com
els immenses muntanyes que escala, una humanitat pròpia dels homes gegants. Comptava, que ja al fi
podria escalar quan vullguera!, perquè al fi s'havia jubilat,… sempre que el seu genoll li donara
permís (comentava amb un to lleuger de preocupació).
al Centre
o alal telèfon
636243910
Vènia d'escalarvos
el K2
i retornava
Broad Peak
que se li resistia (mesos després va fer cim).
Molta sort al Gashembrum!!

Iñaki Ochoa: Adeu en l'Annapurna
Poca gent coneixia Iñaki Ochoa d'Olza, era un huit-miliste excepcional i molt reconegut; dels 14 huitmils hi havia escalat 12!. Només l'han superat 14 muntanyencs que han fet els 14, i 9 que han fet 13,
en tota l'historia de la humanitat. Si parlem dels espanyols, tan sols l’avantatgen Juanito Oiarzabal i
Alberto Iñurrategui.
I qui ho sabia i ho valorava?
Va participar en 30 expedicions a l’Himàlaia, en les que es va relacionar amb escaladors de tot arreu,
era molt estimat per tot aquell qui tènia relació amb ell, de caràcter humil i extraordinari, irradiava al
seu voltant l'aura dels persones que gaudeixen fent això que mes és agrada en la vida.
El 19 de maig aquest 2008, va sofrir un ictus en el C5 a 7.830 m a l'Annapurna (8.091m.). (C5:
campament avançant 5).
Normalment no és fan rescats a l’Himàlaia, són molt poc viables i suposa ficar en greu risc als
rescatadors, però en aquest cas va ser diferent.
Centre Excursionista de Vila-real
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. . . 2008, amb huit de huit-mil
La gent que coneixia Iñaki i és trobaven en aquella muntanya, van protagonitzar uns dels moments
mes generosos de l'alpinisme i van deixar de costat els seus expedicions i ficant en veritable perill la
seua pròpia vida, van intentar el rescat a quasi huit-mil metres.
Ueli Steck, Simon Anthamatten, Horia Colibasanu, Alexei Bolotov, Denis Urubko i un grapat mes
d'escaladors van lluitar per a baixar Iñaki fins a un punt que un helicòpter poguera evacuar-lo a un
hospital.
Després de cinc dies, finalment Iñaki faltava i és va quedar per sempre a l'Annapurna molt a prop del
cim.
Va ser llavors quan molta gent és va adonar que existia aquest muntanyenc excepcional: tots els
informatius i diaris van fer ressò de la mort d'un escalador!; els alpinistes que el coneixíem vam
quedar conmocionats i la resta de gent que va tindre noticies d'ell en aquest moment, és van
sorprendre per les seus gestes esportives desconegudes.
El reconeixement va arribar tard!

El 2008 …
El 2008 ha aportat èxits esportius espectaculars: després de molts anys la nostra selecció de futbol ha
guanyat un títol!! (l'Eurocopa), guanyà Nadal a Wimblendon aconseguint ser l'1 mundial, guanyem la
Copa Davis, cabassos de medalles olímpiques i mundialistes, el Tour, la Vuelta, el Giro, … el Vilareal CF va ser subcampió de lliga!!
Estos últims esportistes han gaudit del reconeixement social, grans festes i fastos, recepcions amb el
rei, president de govern, presidents autonòmics, alcaldes, gats, gossos, … ;compensacions pecuniàries
abultades, entrevistes a la tele,… i això és magnífic, clar que si!
Tal vegada la nostra activitat esportiva vaja per un altre camí, pràcticament ningú coneixia Iñaki
d'Olza, el públic en general desconeix les impressionants gestes extraterrestres de Juanito Oirzabal o
Carlos Soria (i també ho ignoren gran part dels practicants de la muntanya!).
Serà l'encanteri i la virtut del nostre esport!: no hi ha ningú per aplaudir-te quan arribes al cim d'una
muntanya, ningú et fa la foto, ni et toquen l'himne de cap país, ni hi ha medalleta d'or, …;però hi ha
algo molt millor que tot això junt: l'haver assolit un gran cim i gaudir del camí que et porta allí.
És possible que tinga'm la incomprensió dels familiars, parella, fills, amics,… , però ningú és pot
culpar: quasi segur
nosaltres
acabem
d'entendre del tot això de: “pujar per a baixar!?”.
vos alque
Centre
o altampoc
telèfon
636243910
Sembla que esta activitat és troba lligada al reconeixement propi i no a l’aliè: a la muntanya no hi ha
lloc per la vanitat social.
Per saber mes: “Primer vencedor de los 14 ochomiles
”, R. Messner, ed. Desnivel; www.russianclimb.com; www.edurnepasaban.com;
www.8000ers.com“Bajo los cielos de Asia”, Iñaki Ochoa de Olza; www.mounteverest.net; www.youtube.com
www.desnivel.com
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FEDERACIO D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Apartat correus 3 · Carrer Marià Luiña,nº 9 03201 – Elx (Alacant)
CIF : G – 03293297 Telefono : 965 439 747 Fax : 965 436 570 Movil : 637 859 376
Web : www.femecv.com Email : femecv@femecv.com

TABLA DE COBERTURAS
DE LA LICENCIA
FEDERATIVA
Asistencia Médico-Quirúrgica-Sanatorial
Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario
Asistencia en régimen hospitaIario concertado de los gastos
de prótesis y material de osteosíntesis.
Rehabilitación (Previa autorización M.G.D.)
Resonancia Magnética Nuclear. Previa autorización de los
ServicIos Médicos Centrales de la M.G.D.
Asistencia Médico-Quirúrgica-Farmaceútica y Sanatoríal, en
accidentes ocurridos en el extranjero.
Indemnizaciones por pérdldas anatómicas y/o funcionales
Auxilio al fallecimiento en la práctica deportiva por causa
directa del accidente deportivo
En el caso cte fallecimiento de menores de 14 años la
indemnización será en concepto de gastos de sepelio
Auxilio al fallecimiento en la práctica deportiva sin causa
directa del accidente deportivo
Mordeduras de animales y picaduras de insectos. Incluido
el fallecimiento por tales causas. Hasta un máximo de:
Gastos originados por adquisicIón de material ortopédico.
(Según condlcionado generaI de la póliza)
Gastos originados en odonto-estomatología por accidente
deportlvo. Hasta:
Gastos de traslado o evacuacIón desde el lugar del
accidente hasta su hospitalización en el Centro Concertado
más próximo
Gastos de alojamiento de un familiar, en caso de
fallecimiento por accidente deportivo en territorio del
Estado Español, hasta 30 €/día, máximo CINCO DIAS, previa
presentación de las facturas.
Gastos de desplazamiento de un familiar en caso de
fallecimiento por accidente deportivo en territorio del
Estado Español, hasta 300 €, previa presentación de las
facturas correspondientes.
Gastos de alojamiento de un familiar, en caso de
fallecimiento por accidente deportivo en el extranjero,
hasta 30 €/día, máximo CINCO DIAS, previa presentación
de las facturas.
Gastos de desplazamiento de un familiar en caso de
fallecimiento por accidente deportivo en el extranjero,
hasta 6.000 €/día, previa presentación de las facturas.
Gastos de rescate en el extranjero, búsqueda, traslado y/o
repatriación de deportistas, hasta 12.000 €., por el conjunto
total de los tres apartados y de todos los deportistas
implicados en el mismo siniestro previa presentación de las
facturas correspondiente.
ResponsabIlldad Civil. Límite anual por todos los siniestros
con sublímltes de 150.000 €
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A

B1

B2

B3

Básicas
España

Mejoras
sobre A
España

Europa y
Marruecos

Resto del
Mundo

ILIMITADA
ILIMITADA

ILIMITADA
ILIMITADA

ILIMITADA
ILIMITADA

ILIMITADA
ILIMITADA

ILIMITADA

ILIMITADA

ILIMITADA

ILIMITADA

ILIMITADA

ILIMITADA

ILIMITADA

ILIMITADA

INCLUIDA

INCLUIDA

INCLUIDA

INCLUIDA

EXCLUIDO

EXCLUIDO

6.000

6.000

S/BAREMO

S/BAREMO

S/BAREMO

S/BAREMO

7.500

12.000

12.000

12.000

2.250

2.250

2.250

2.250

1.800

1.800

1.800

1.800

3.000

3.000

3.000

3.000

70% P.V.P.

70% P.V.P.

70% P.V.P.

70% P.V.P.

240

240

240

240

ILIMITADO

ILIMITADO

ILIMITADO

ILIMITADO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

600.000

600.000

600.000

600.000
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Participants en l’excursió Montán Montanejos organitzada per l’Ajuntament de Vila-real i
guiada per membres del CEVR , realitzada el 7 de desembre de 2008

