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TRAVESSA DEL PORT DE RUS
DE LA VALL DE BOÍ
A LA VALL FOSCA

Sortida amb el bus del CEL
7 de Juliol de 2012
El punt de partida de la travessa és Taüll. En el primer tram
podem gaudir d'un paisatge protagonitzat per boscos de pi
negre, bedolls i diversos arbustos. Un cop creuat el riu de
Sant Martí la vegetació canvia totalment. Al fons, ja
s'entreveu el port de Rus. Des d'allà podem davallar pel
barranc de la Coma del Port. Després de creuar el riu
Riqüerna recorrem senders que transcorren entre marges
de pedra que ens apropen, entre boscos d'avellaners,
cirerers i algun freixe, al llogarret de Cabdella, en la
capçalera de la Vall Fosca, presidida per una ermita
romànica. ...+ info
Hora de trobada: A les 7 h. del Camp d'Esports
Hora de sortida: 7:05 h.
Hora d'arribada a les 10:30
Esmorzar a Pont de Montanyana
Hora de tornada: 17:00
Arribada a Lleida 20:00 (horaris aproximats)
Dificultat: Mitja
Nota: és impresindible calçar botes i dur 3 capes de roba.
Es pujarà fins a 2.612 metres.

Durada: 5:30 h.
Desnivell: +900 m. de pujada. -1200m de baixada
Distància: 19,000 km

Preus: Sòcis del CEL federats C: 15 €
Sòcis del CEL i no sòcis no federats C: 21 €
(inclou assegurança FEEC 1 dia, modalitat C)
Ingressos al compte: Caixa Penedes 2081 0576 42 3300001344
** Important: en fer l'ingrés posar el nom dels participants
També en efectiu o targeta a la secretaria del Cel

Cal apuntar-se a la secretaria del Centre
Excursionista de Lleida (CEL) cel@cel.cat
Comerç, 25 de Lleida 25007 - Telèfon: 973-242329

Centre Excursionista de Lleida
Comerç, 25 de Lleida (de dilluns a
divendres, de les 19'30h. a les 22h.)
Telèfon: 973-242329 - Fax: 973-234497
Correu.e: cel@cel.cat Web: www.cel.cat

