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Sortida amb el bus del CEL
02 de Març de 2013
La Serra de Puig de Lleras és una de les muntanyes
prepirinenques menys freqüentades de Catalunya. La
seva situació apartada fa que resti en l'oblit de molts
excursionistes. Però és una zona atractiva i amb llocs de
gran bellesa, Resseguirem els camins i senders que
utilitzaven els pastors des de temps immemorials, per
apropar-nos a la història i les vivències dels pastors
transhumants del territori Ribagorçà i el Pallars.
Visitarem el poble de Sapeira i ens enfilarem pel Serrat de
Raurella i les Comes en direcció a les serralades de Gurp i
del Castellet -punt d'inici de l'espai d'interès natural de la
Vall Alta de Serradell- amb magnífiques vistes al Pirineu,
Serra de Sant Gervàs,la vall de la Terreta, la Conca de
Tremp, el Montsec etc.; aquí trobarem corriols i senders
que ens baixaran fins als nuclis de població de Santa
Engràcia i Talarn.
Hora de trobada: a les 7 h. al Camp d'Esports
Hora de sortida: 7:05 h.
Hora d'arribada a les 09:40 (Sapeira)
Esmorzar 8:15, Portal d'Aran poc abans d'Areny
Arribada a Lleida 19:30 (horaris aproximats)
Dificultat: Mitja
Durada: 5:55 h.
Desnivell: +670 m. de pujada. -1100m de baixada
Distància: 18,100 km

Preus: Socis del CEL federats C: 10 €
No Socis del CEL federats C: 16 €
Socis del CEL, no federats C: 15 € (inclou
No

assegurança FEEC 1 dia, modalitat C)
socis no federats C: 22 € (inclou assegurança
FEEC 1 dia, modalitat C)
Per no federats, necessitem el número de DNI

Ingressos al compte: Caixa Penedes
2081 0576 42 3300001344
** Important: en fer l'ingrés poseu 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

