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GRUP ACTIVITATS NATURA 
Núm. d’acta: 09/21 Hora d’inici: 20.35 h Data: 18/05/21 

 
Assistents: 
COORDINADOR/A  Juan Vicente Lopez Diaz     Mayte Serrat 
 

MEMBRES  Natalia Belmonte  Ariadna Domens  Laura Torrent 
     Francesc Paré 

CONVIDATS               
 

Ordre del dia 
1. Definició de la propera activitat, data, lloc, etc. 2021. Davant la dificultat de trobar un dia per a 
una reunió presencial amb tots, vam realitzar-la de forma virtual mitjançant Whatsapp. 

 

1. Definició de la propera activitat, data, lloc, etc. 2021 

Es decideix definitivament que la pròxima activitat serà fer una via ferrada, el dia 14-11-21, de 
baixa dificultat per facilitar l'assistència. 
S'aprova que sigui la via "Via ferrada de Sant Feliu de Guíxols - Cala Molí" 

"Cim Project" ens proporcionarà suport tècnic de guies i material, basant-se en el conveni que té 
amb el Col·legi. 
Ens fan una proposta que ens sembla acceptable:  
1.- Servei de guia titulats, obligatori a causa de el tipus d'activitat: 4 € per persona. 
2.- Assegurança: 6 € per persona. 
3.- Lloguer de material tècnic de seguretat per a qui no en tingui: 15 € per persona. 
 
Material obligatori per als assistents: arnés, casc, dissipador, cinta d'ancoratge de seguretat. 
 
El començament de l'activitat es realitza a les 8.00 h al carrer Sicília, 50 de Sant Feliu de Guíxols, i 
la concentració és a les 7.45 h. 
Es proposa també sol·licitar al Col·legi una aportació-ajuda per cobrir el cost del guia i 
l'assegurança com en altres ocasions. 
 
Es passa a comunicar al Col·legi per a l'anunci i convocatòria d'inscripció. 
 
Info de la activitat aquí: https://www.guiesarania.com/ca/activitats/via-ferrada-d-iniciacio/via-
ferrada-de-sant-feliu-de-guixols-cala-moli/ 
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"Via ferrada de Sant Feliu de Guíxols - Cala Molí" 
Situada a Sant Feliu de Guíxols, Girona, la via ferrada de la Cala del Molí és l'única via ferrada al 
món que recorre els penya-segats del mar, sense cap dubte es la via ferrada més famosa i 
espectacular de Catalunya, via ferrada a prop de Barcelona. 
Sense dubte el racó més ben guardat de les nostres costes... 
Per a tot aquell que vulgui iniciar-se al món de la ferrades o que únicament desitgi passar un bon 
matí en un lloc idíl·lic. 
 

  
 

Fitxa tècnica 

Aproximació: 5 min. 
Recorregut: de 2 a 3 hores 
Retorn: 5 min. 
Dificultat: Mitja-baixa 
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Tasques a realitzar 
 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
presentació de l'acta Juan 20-9-2021 
Anunci de l'activitat CFC Quan més aviat millor 

 

2. Precs i preguntes 

En no haver-hi més precs ni preguntes s’aixeca la sessió. 

 
Data propera reunió 
A determinar. 

 
Juan López 
 
Coordinador 
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