
ROTARY CLUB TERRASSA 

Excursions 4x4 

 

Terrassa, a 14 de març del 2013 

 

Benvolgut rotary: 

Aquesta primavera tornem a organitzar una excursió 4x4, aquest vegada al Pirineu 

Aragonés, els dies 6, 7, 8, i 9 de juny, de dijous matí a diumenge vespre. Naturalment, 

els que tenen compromisos professionals, podran incorporar-se el divendres a la nit. 

Hi ha previst fer un plenari dedicat a les excursions 4X4, que serà el del 23 d’abril, 

obert a tots els socis i a les seves parelles, ja que projectarem un DVD filmat pel En 

Jordi Baldó durant l’excursió a la Sierra de Guara de l’any passat, a més d’un power 

point. En aquest plenari presentarem l’excursió d’aquest any, en la que visitarem les 

valls d’Isàbena, de Benasque, de Plan, de Pineta i d’Ordesa, si bé aquesta última la 

veurem a vista d’ocell. A la vegada, en el plenari, donarem tots els detalls necessaris. 

Com els altres anys, bona part de les excursions seran per carreteres asfaltades, 

prenent sols pistes de 4x4 per assolir alguns indrets de gran interès. També hi hauran, 

com ja és costum, petites caminades per estirar les cames, i per trepitjar el país, que és 

la millor manera de conèixer-lo. 

De moment t’avancem les dates, per a que deixis un forat a la teva agenda, i també 

t’avancem que el pressupost per persona, esperem que no superi els 330 euros, 

comprenent l’allotjament, tots els dinars i sopars, i algunes despeses addicionals. 

Com que cada nit dormirem a diferent lloc, ens cal quan abans tancar les pertinents 

reserves, pel que et demanem que facis ben aviat la teva inscripció. 

Una vegada més, recordem que sempre solen sobrar places en el tots terreny 

disponibles, pel que encara que no disposis d’un vehicle 4x4, pots venir igualment, 

segur que t’agradarà. 

Molt cordialment 

Baltasar i Ramon 

 

PD. Adjuntem algunes fotografies dels paisatges que veurem. 



 

L’Ibon de Plan, al massís del Cotiella 

 

La Vall de Pineta 



 

La Vall o Cañón de Añisclo 



 

La plaça major d’Ainsa 

 

La Vall d’Ordesa 



 

 


