
XVII TROBADA D'ESPELEÒLEGS DE CATALUNYA

28 de Maig
 10:30  Taula rodona:“Passat,
present i futur de l’espeleologia
catalana”, a la sala d’actes de
l’Ateneu.

 12:00  Vermut pels assistents

29 de Maig
 10:00 a 13:00  Xerrades
Campanyes i exploracions clubs
catalans, a la sala d'actes de
l'Ateneu.

 14:00  Entrega dels Premis
Norbert Font i Sagué, a la sala
d'actes de l'ateneu.

 14:30  Dinar de germanor, (prèvia
reserva per correu elec-trònic:
franropot@hotmail.com abans del 25
de Maig)

 Durant el dinar es farà entrega del  'Primer
i últim premi Concurs de receptes de cuina
amb fogonet'.

L’Espeleo Grup Santfeliuenc ha assumit amb
il·lusió el repte d’organitzar la XVII Trobada
d’Espeleòlegs de Catalunya que es celebrarà
els propers dies 28 i 29 de maig de 2011 a
l’Ateneu Santfeliuenc, carrer Vidal i Ribas, 25,
de Sant Feliu de Llobregat.

Us hem preparat diferents activitats, conferències, circuit d’espeleo,i com a
novetat, la taula rodona amb el títol “Passat, present i futur de l’Espeleologia Catalana”.

Un altre novetat d’enguany, es que us convoquem, a tots a aquells que vulgueu,
a participar  en el “Primer i últim Concurs de cuina amb fogonet”. Aquesta simpàtica
idea se’ns ha ocorregut recordant els grans àpats que fem sota terra, sobre tot quan
realitzem llargues estades. Podeu enviar un màxim de dues receptes per persona al
següent correu electrònic espeleolegs@gmail.com  El termini d’admissió serà el dia 22
de maig. El jurat escollirà la millor recepta la qual obtindrà com a premi un fogonet “Coleman”

Paral·lelament a les activitats de l’Ateneu, l’avenc dels Geòlegs (Massís de l’Ordal)
estarà instal·lat per tal de poder fer pràctiques espeleològiques (autosocors, tirolines…)

També us fem saber que la FCE posa a disposició de la Trobada el Refugi de Vallirana per tal
que les persones que vulguin, puguin pernoctar el dissabte 28. Degut a l’aforament
 limitat del Refugi, cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través del correu
lectrònic espeleolegs@gmail.com


