ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA CATALUNYA DE REUS
CALENDARI D’ACTIVITATS TEMPORADA 2018/2019
Setembre 29
Octubre 13
Octubre 21

IX Tomb de Nit

Parc Sant Jordi – Reus
(Sortida: Plaça Anton Borrell)

7 tarda

Cims per la llibertat

Albarca – Roca Corbatera - Albarca

Matinal

Baix Camp i tu... a peu

La Selva(Camí del Rec)- Puig d’en Cama - Reus

Matinal

Terres del Sénia - Organitza:
www.aplecexcursionistalasenia.cat

4 dies

Novembre 1 al 4

42 Aplec Excursionista dels
Països Catalans

Novembre 10 i 11

Sortida cap de setmana

Río Martin (Terol)

2 dies

Novembre 18

54 Dia del Camí de
Muntanya

Tivissa
Organitza: Ass. Esp. Extrem Team de Tivissa

Tot el dia

Novembre 25

Baix Camp i tu... a peu

Platja de la Mora – Castell de Tamarit - Mèdol

Matinal

Desembre 6 al 9

GR 2

Rupit - Aiguafreda

4 dies

Desembre
15 i 16

57è Pessebre al Montsant

1 – Reus - Albarca
2 – Albarca - Roca Corbatera - Albarca

2 dies

Desembre 16

Dinar de Nadal

Cornudella

Migdia

Desembre 26

Festivitat de Sant Esteve

Recollida de cartes per els Ambaixadors
dels Reis d’Orient

Matí

Gener 5

Nit de Reis

Lliurament de joguines a domicili

Nit

Gener 13

Baix Camp i tu... a peu

Palamós – Calella de Palafrugell

Tot el dia

Gener 27

Baix Camp i tu... a peu

Balneari Cardó - Creu de Santos – B. Cardó

Tot el dia

Febrer 10

Baix Camp i tu ... a peu

Scala-Dei – La Morera del Montsant

Tot el dia

Febrer 24

Baix Camp i tu ... a peu

Querol – Montagut – Santes Creus

Matinal

Març 10

Calçotada

(pendent de decidir)

Matinal

Març 24

Baix Camp i tu ... a peu

Juncosa M.- La Talaia de Montmell-Juncosa M.

Tot el dia

Abril 7

Excursió preparatòria R.P.R

Reus – Prades o Prades - Reus

Tot el dia

Abril 28

Baix Camp i tu ... a peu

Maig 5

Excursió conjunta 5 entitats

(a decidir)

Matinal

Maig 19 i 20

Sortida cap de setmana

Ruta Cultural i Paisatgística a Vielha

2 dies

Juny 2

Circuit Català de Caminades
de Resistència

XXIII Caminada “Reus – Prades – Reus”

Tot el dia

Juny 15 i 16

Sortida de fi de curs

Canyon d’Añisclo

2 dies

Juny 21

Projecció de Cinema

Festival Internacional de Cinema de Muntanya i
Aventura de Torelló

8 nit

Juliol 14

Sortida d’estiu

Caminada Popular de Gósol
Organitza: www.caminadadegosol.cat

Tot el dia

Agost 17

XX1V Semi-Nocturna

Pujada a la Mola de Colldejou

Tarda/nit

Espluga Francolí. - Mirador de la Pena - Poblet

Matinal

Més informació: c. d’Orient 17 (de 19 a 21h) Tel 977345040 www.aecreus.cat

ALTRES ACTIVITATS
PLAT I FONDO
Grup de gent que es dedica a realitzar caminades suaus (de 1 a 2 hores, amb pocs quilòmetres i
poc desnivell), per zones properes a Reus amb una parada Inter mitja per entaular-se en un esmorzar de
forquilla i ganivet, amb l'objectiu de fer una caminada saludable sense excessius esforços per aquells que
les excursions ordinàries se'ls fa més feixugues i no poden venir. Activitats un cop al mes aproximadament.
Els podreu trobar al facebook "Plat i Fondo ". Ho coordinen els socis Ramon Puig i Enric Llort. Més
informació al local en horari de secretaria ( de 19 a 21 hores) o al correu aec@aecreus.cat
GEAM
Grup d'Escalada i Alta Muntanya, format predominantment per gent jove de l'Associació que es dedica a
realitzar activitats de muntanya mes exigents i complexes, amb diferents modalitats i nivells: escalada, vies
ferrades, ascensions a cims, crestegí, barranquisme, esquí de muntanya, coves, etc.. Es van realitzant
activitats periòdiques en grups reduïts que siguin assumibles. Sovint se'ls pot trobar pel rocòdrom indolor
instal·lat a dins del local de l'associació. Hi ha un grup de facebook creat " gema" on es pengen totes les
activitats que van fent. Mes informació a aec@aecreus.cat
GEAM-kids
Grup de famílies amb nens i nenes a partir dels 5 anys que es dediquen a realitzar excursions per la
muntanya adaptades per a infants en quan a distàncies i desnivells. Excursions de tot el dia per les
muntanyes de Prades, Montsant, Poblet, etc.. amb l'objectiu que es familiaritzin, s'engresquin i valorin tot
el que pot oferir la natura a la vegada que millorar les relacions entre pares i fills en un entorn diferent de
l'habitual. Es realitzen activitats un cop al mes aproximadament. Els podeu trobar al facebook "GEAMkids". Ho coordina el soci Jordi Rius .Mes informació al local en horari de secretaria ( de 19 a 21 hores) o al
correu
CLUB ESCACS REUS
Durant tot l’any es donen classes els dimarts, dimecres i divendres de 18:30 a 19:30
Durant l’any s’organitzen diversos torneigs, entre ells:
-

Mes de maig:
Mes d’agost:

Infantil Club Escacs Reus
Ràpides “Memorial Joan Duran”

Es participa a les següents competicions organitzades per la Federació Catalana d’Escacs:
Mes de gener:
Copa Catalana per equips.
Mesos de febrer a abril: Campionat de Catalunya per equips.
SECCIÓ TENIS TAULA
De setembre a abril es celebra la Lliga Provincial de Tarragona on s’hi participa amb 3 equips.
A partir d’abril també es participa a la copa Tarragona.
Els dilluns i dimarts a les 18:00 es donen classes a càrrec d’Anton Micheo.

