Barranc de Riueno
Estany de Fe
Estany Gran d´Anglos

Sortida amb el bus del CEL
6 d´Octubre de 2012
A la cua de l'embassament de Baserca, al pont de
Salenques (1.440 m.), ens endinsarem en una espesa
faigeda i per un marcat camí iniciarem una suau pujada fins
arribar al barranc Riueño (1.680).
Després en un fort ascenes arribarem a l'estany Gran
d'Angliós i alguns petits ibons.
Al refugi lliure d'Angliós (2.250m.) canviarem de direcció i
per un difuminat PR ens dirigirem a l'estany Fe on hi ha una
cabanya de pastors i després de passar la collada de
Riueño anirem baixant seguint algunes fites i marques fins
que el camí es farà més evident.
Arribarem a la N230 just a la capçalera de l'embassament
de Baserca (1.440m.)
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 Lo Portal d'Aran (Arén)
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 2.300 metres.

Durada: 5:10 h.
Desnivell: +900 m. de pujada. -900 m de baixada
Distància: 12,000 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
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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

