
Sortida amb el bus del CEL

1 de febrer de 2014

La Vall de Barcedana
Vistarem el poble d´Aransís (nom d´origen basc), del terme municipal
de Gavet de la Conca. En el passat, segons quines èpoques, havia
alternat la capitalitat de l'antic municipi d'Aransís amb Sant Miquel de la
Vall. Poble important que al 1860 hi consten ja 690 habitants
(actualment 30) , després baixarem per l'antic camí que va a Sant
Miquel. Per tornar a Llimiana utilitzarem el camí de les costes, amb
magnífiques vistes. Aquest recorregut és en part fruit de les activitats
del Patronat del Camí de muntanya del CEL. Després, dinar de
germanor al Hostal del Llac

Hora de trobada: a les 7 h. al Camp d'Esports
Hora de sortida:  7:05 h.

Hora d'arribada a les 9:30
Pararem a esmorzar al Hostal del Llac (Cellers)

Arribada a Lleida 17:40  (horaris aproximats)

Dificultat: Baix    Nivell d'esforç: Baix
Durada: 4:40 h.
Desnivell: . de pujada. de baixada+560 m -560m
Distància: 14,00 km

Cal apuntar-se a la secretaria del Centre
Excursionista de Lleida (CEL) cel@cel.cat

Comerç, 25 de Lleida 25007 - Telèfon: 973-242329

Els autocars del CEL

Llimiana
Aransis

Sant Miquel de la Vall
Sant Cristofol de la Vall

Llimiana
DINAR DE GERMANOR

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: Banc de Sabadell
IBAN: 0081-0091-5000-0160-8661/BSAB ESBB
** : en fer l'ingrés poseu el nom dels participants.Important

També en efectiu o a la secretaria del Celtargeta

PREU DINAR: 16,00 €
al Hostal del Llac (Cellers) - Buffet lliure

- En cas de voler assistir al dinar sense participar en l'excursió, és imprescindible
realitzar la reserva a la secretaria del CEL. (Plaçes limitades).

Data limit reserva dinar 29 de gener.

Josep
SEGELL DEL CEL


