Perfil de les etapes

Dissabte, 24

Diumenge, 25

Horari previst

s

y
11 an

Pujant a Penyagolosa

Penyagolosa fa goig...
Qui ho havia de dir: Després de tants anys, tornem a fer “la
pujada”! Som així i allí anem i tornem. Una pujada que enllaça,
més que de cap altra manera, dos punts estratègics de l’imaginari
col·lectiu: Sant Pasqual i Sant Joan de Penyagolosa. Dos referents geogràfics que, pas rere pas, són units amb la voluntariosa
insistència dels i les caminants.
Eixida, camí i destinació; tres elements necessaris per a bastir un bon relat. Presentació, nus i desenllaç que es repeteixen
en totes les edicions... No obstant, cal dir que l’autèntic atractiu d’aquesta marxa a peu no és la repetició mimètica, sinó
l’actualització d’una experiència que cada any és diferent. Vivència que cada any construïm de bell nou, tant de manera individual com col·lectiva.
El camí té màgia. Les persones del Centre Excursionista de
Vila-real l’hem fet nostre... Aquesta caminada és també un riu de
persones que desafia el pendent per a atansar-se a la muntanya
que tanca el nostre horitzó. El Millars, la Rambla, el pantà, el
Mas de Flors, Costur, la Lloma Bernat, el Mas de la Lloma i el
Marinet fins topar amb el cim desitjat.
El traç del camí ja està fet. Però de vegades, com ara enguany, hi ha traces que no haguérem volgut trobar-nos-hi mai:
El rastre del foc. La destrucció feta paisatge ens fon en un clam
de dol. Un sentiment que hem de superar i d’on cal traure renovades forces per col·laborar amb la natura i respectar la terra que
ens acull.
Allà on es pon el sol, allà és Penyagolosa.
Allà serem nosaltres... i vosaltres... i qualsevol.
A Penyagolosa falta gent!

Dissabte, 24 de maig
Recorregut aproximat: 24 km.
- Eixida: l’hora prevista per a l’eixida son les 8:00 h. A partir
de les 7:30 h. es farà el control de participació. (També hi haurà
un ofici religiós a les 7:30 h per les persones que vullguen assistir).
- Esmorzar: 10:00 h. Al parany de J. Balaguer.
- A les 12:00 h. passem pel Pantà de Mª Cristina.
- Dinar: 13:30 h. al Mas de Flors
- Arribada: aproximadament a les 18:00 h. a Costur.
Diumenge, 25 de maig
Recorregut aproximat: 35 km.
- Eixida: 7:00 h des de Costur.
- Esmorzar: 9:30 h a la Tosquella.
- Pugem a la Lloma Bernat cap a les 13:00 h.
- Dinar: 14:00 h al Mas de la Mola.
- A les 16:00 h passem pel Mas dels Col·legials.
- Arribada: aproximadament a les 18:00 h a Sant Joan de Penyagolosa.

Que cal endur-se ?

Com que hem de fer nit a Costur, hi haurà un servei de transport
que ens portarà fins allí mateix tot allò necessari per a canviar-se
de roba, el sac de dormir, etc.. Cal que ho prepareu convenientment en una bossa.
L’organització proporcionarà en determinats punts del trajecte
avituallaments d’aigua i fruita. No obstant, és recomanable que
vosaltres també en porteu.
Cal que prepareu en casa el menjar necessari per a la primera
de les jornades. A Costur podeu comprar tot allò necessari per a
menjar el diumenge.
En previsió de possibles canvis meteorològics i per la llarga durada de l’excursió, es recomana portar en la motxilla l’equipament
que hom creia adient: gorra, crema solar, impermeable, etc...

Més informació

Podeu acudir qualsevol dijous de 20 a 21 h a la seu del Centre
Excursionista de Vila-real situada a l’edifici de la Caixa Rural,
Plaça de la Vila, 5è pis.
També podeu cridar al telèfon 636 243 910.
I, si ho preferiu, visiteu la pàgina web www.cevila-real.com

Com inscriure’s?
La seu del Centre Excursionista de Vila-real és a l’edifici de la
Caixa Rural, Plaça de la Vila, 5è pis.
Des del dilluns dia 19 fins al dijous 22 de maig podeu formalitzar la vostra inscripció de 20 a 21 h en la mateixa seu
del Centre fent entrega del present butlletí amb el pagament
corresponent.
Nom: ____________________________________________
Cognoms: ________________________________________
Data de naixement: _________________________________
NIF: ____________________________________________
Adreça: __________________________________________
_________________________________________________
Població: _________________________________________
Telefón: __________________________________________
E-mail: __________________________________________
Quota d’inscripció: (cal que senyaleu l’opció escollida)
• Soci Centre Excursionista Vila-real
20 €
• No soci Centre Excursionista
30 €
La inscripció inclou: dinar al mas de Flors, nit al poliesportiu de
Costur (cal portar sac de dormir), berenar a Sant Joan, autobús de
tornada, el subministrament d’aigua i fruita en determinats punts del
trajecte i regals.
Opcions: (cal que senyaleu l’opció escollida)
• Sopar del dissabte en Costur
20 €
• Autobus de pujada per al diumenge.
(eixida 06:00 h. des d’Els Lluïsos)
Total a pagar: ________
- La excursió es programa per a realitzar-la en grup i no per anar per
lliure ja que això dificulta la tasca del responsable, pot ser perillós
en algunes circumstàncies i causar molèsties a la resta dels participants.
- Cada persona assumeix a títol particular les possibles conseqüències negatives que és deriven de la participació en aquesta excursió
excloent de tota responsabilitat als organitzadors.
- 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.
Vila-real, maig 2008

Signat:

