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Pont de Suert
Gotarta
Erillcastell
Minas de Malpas

Sortida amb el bus del CEL
27 d´abril de 2013
De Pont de Suert a les Antigues mines de Malpas, pasant pel
llogaret d'Igüarri, i pel pobles abandonats d'Esperan i Erillcastell.
A Pont de Suert reseguint un tros de la cabanera que porta als
ramats a les pastures de la capselera de la vall de Boi i que
antigament continuavem a la Vall d'Aran.
Pasarem pels Planells dels Ramaders (lloc de trobada de grans
ramats d'ovella), i continuarem per senders empedrats als
llogarets abandonats d'Esperan i Erillcastell (residencia a l'edat
mitjana dels Barons d'Erill), amb magnifiques vistes de la vall.
D'Erillcastell baixarem per un cami empedrat al fons de la vall del
barranc de Peranera, on veurem les restes de les mines de
Malpas.

Hora de trobada: a les 7 h. al Camp d'Esports
Hora de sortida: 7:05 h.
Hora d'arribada a les 10:00 (Pont de Suert )
Esmorzar 8:30, Gasolinera d'Areny "Can Rocamora"
Arribada a Lleida 19:00 (horaris aproximats)
Dificultat: Baixa Nivell d'esforç: Mitjà
Durada: 5:35 h.
Desnivell: +960 m. de pujada. -810m de baixada
Distància: 14,00 km

Preus: Socis del CEL federats C: 10 €
No Socis del CEL federats C: 16 €
Socis del CEL, no federats C: 15 € (inclou
assegurança FEEC 1 dia, modalitat C)

No 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

