EGAN

Espeleo Grup Anoia
Espeleologia
Descens de barrancs
Senderisme
...

CONTACTA'NS
Els divendres de 21:00 a 22:00 h a la
plaça. Dr. Joan Mercader s/n d'Igualada
o per email a eganceci@gmail.com
Per inscriure's a les sortides obertes a tothom
del calendari d'activitats, confirmeu les dates
(poden canviar) i contacteu amb la Mar Díaz al
telf. 649 40 13 49 de dilluns a dissabte de
15:00 a 17:00 h i de 20:00 a 21:00 h.

ESPELEO GRUP
ANOIA

CALENDARI D'ACTIVITATS

1989-2019
L'Espeleo Grup Anoia, EGAN, és una entitat
fundada a Igualada el 1989. Així que aquest
any estem de celebració i ho volem compartir
amb tots vosaltres.
Practiquem l'espeleologia, el descens de
barrancs, el senderisme i, per sobre de tot, ens
mou l'amor i el respecte per la natura.
L'EGAN és grup filial del Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada i forma part de la
Federació Catalana d'Espeleologia i de la
Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya.

Inicia't en l'espeleologia o
el descens de barrancs
amb els cursos d'iniciació
que organitzem cada
any.
Demana'ns informació!

GENER
Dia 19 a les 6 pm Acte d’obertura del 30è
aniversari al Museu de la Pell
FEBRER
Dia 10 Sortida als avencs i coves de la Febró
(oberta a tothom)
MARÇ
Dia 10 Sortida de descoberta de
l'espeleologia (oberta a tothom)
ABRIL
Del 19 al 22 Sortida d'espeleologia a
Cantàbria (només per socis)
MAIG
Dia 19 Sortida de descoberta del descens de
barrancs (oberta a tothom)
JUNY
Dies 15 i 16 Trobada de socis a Montgrony
SETEMBRE
Dia 15 Sortida a l'avenc del Penya-segat de
la Falconera (només per socis)
OCTUBRE
Dies 5 i 6 Sortida de muntanyisme al
Montardo (oberta a tothom)
NOVEMBRE
Data a concretar Sortida al Canal d’Urgell
(oberta a tothom)
Dies 30 de novembre i 1 de desembre
Trobada d’espeleòlegs de Catalunya al
Museu de la Pell
DESEMBRE
Dia 14 Cloenda del 30è aniversari al Centre
de l'Espelt

