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A RODA
Com pensem i fem al CAM
El CAM és un petit i modest club amb uns socis
que comparteixen molt més que l’afició per
l’Esport a la Natura i la Muntanya: amistat,
companyerisme, honestedat, respecte, treball i
esforç individual i en equip, llibertat en la forma
de fer i d’entendre la muntanya i participació
activa de le s persones.
Si alguna cosa caracteritza la majoria dels que
som i fem el CAM és la nostra capacitat de
somiar reptes, impulsar projectes i il·lusionar-nos
compartint-los i portant-los a terme.
Una altra característica diferencial de la gent del
CAM és que ens uneix el destí al que dirigim els
nostres passos i no l'origen del qual partim.
Venim d'aquí i d'allà, però anem a un mateix
punt, de vegades proper, altres vegades llunyà.
També ens fa una mica especials la capacitat
de col·laborar i construir en equip. A partir de la
idea d'un es desenvolupa un projecte de tots.
Dins el CAM és poden viure experiències i
aventures, aquelles que vulguis viu re, però
sobre tot aquelles que vulguis crear. Per que el
CAM és el lloc perfecte per dissenyar-le s i trobar
la companyia, el suport i els recursos que pots
necessitar per fer-les realita t.
Fem CAM, fem CLUB.
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DESCRIPCIÓ
Bonica excursió en què farem un recorregut per l'antic municipi de Sant Andreu de la
Vola i en el que veurem alguns dels indrets més interessants. Així coneixerem
l’església Parroquial de Sant Andreu de la Vola, diverses masies com La Rierola, la
Pradella, Cal Ferrer, Can Piguellem, Prat de la Vola. També arribarem fins a l’ermita
de Sant Nazari, però, sobretot, gaudirem d’una passejada per la fageda de la
Grevolosa, un bosc majestuós amb faigs de més de 300 anys de vida. Estem a la
tardor, la millor època per visitar aquest bosc.
Projectes en marxa

FITXA TÈCNICA

CAMINEM

-

CIMS

Horari: 5 hores (aprox.)
Desnivell de pujada: 437 metres
Desnivell de baixada: 437 metres
Distància: 14 km
Tipus de recorregut: Circular
Dificultats destacables: És una caminada sense cap dificultat tècnica

BAIXA’M LES ESTR ELLES
EL MEU LLOC PREFERIT
REFUGIS EN LLIBERTAT
BIVACS D’ALÇADA
CORRE MUNTANYES

PUNT DE TROBADA
-

Lloc de trobada 1: Aparcament de Can Rajoler, a les 7:30 h
Lloc de trobada 2: Can Piguellem, a les 8:30 h (s’enviarà ubicació)

LA BASTARDA
TASTEM L’ESCALADA
BARRANCAM
TEIDE 2021

CAL PORTAR
-

Roba i calçat adequat per a una activitat de senderisme.
Aigua i aliments per ingerir durant l’activitat.
Targeta federació i telèfon mòbil.

CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA
Carme Masagué / 682 39 91 23 / cmasagur@gmail.com

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
-

Informació meteorològica: M eteocat

-

Ressenya de l’activitat: Fageda de la Grevolosa

EXPERIÈNCIA 4000–E4K
A RODA
Com pensem i fem al CAM
El CAM és un petit i modest club amb uns socis
que comparteixen molt més que l’afició per
l’Esport a la Natura i la Muntanya: amistat,
companyerisme, honestedat, respecte, treball i
esforç individual i en equip, llibertat en la forma
de fer i d’e ntendre la muntanya i participació
activa de les persones.
Si alguna cosa caracteritza la majoria dels que
som i fem el CAM és la nostra capacitat de
somiar reptes, impulsar proje ctes i il·lusionar-nos
compartint-los i portant-los a terme.
Una altra característica diferencia l de la gent del
CAM és que ens uneix el destí al que dirigim els
nostres passos i no l'origen del qual partim.
Venim d'aquí i d'allà, però anem a un mateix
punt, de vegades proper, altres vegades llunyà.
També ens fa una mica especials la capacitat
de col·laborar i construir en equip. A partir de la
idea d'un es desenvolupa un projecte de tots.
Dins el CAM és poden viure experiències i
aventures, aquelles que vulguis viure, però
sobre tot aquelles que vulguis crear. Per que el
CAM és el lloc perfecte per dissenyar-les i trobar
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TINGUES PRESENT QUE A LES ACTIVITATS QUE PROPOSA EL CAM NINGÚ,
NI NINGÚ MÉS QUE TU, TÉ LA RESPONSABILITAT SOBRE EL QUE ES FACI O
PASSI.
TU ETS EL TEU PROPI GUIA I RESPONSABLE SOBRE L’ACTIVITAT

