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GR-3 Port d´Ager - Castelló de Farfanya.
En aquesta activitat podrem realitzar, per primera vegada, una
excursió col • lectiva pel nou tram del GR3 del Coll d'Àger fins a
Castelló de Farfanya. El recorregut transcorre a prop de la llera del riu
Farfanya, a la comarca de la Noguera (la de major extensió de
Catalunya). Aquest tram ha estat realitzat per la nostra entitat el 2013 i
servirà per aprendre com es crea i es manté aquest tipus
d'infraestructures excursionistes, a part de conèixer la vostra opinió.
(oficialment aquest tram s'inaugurael dia 12 d'abril)

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 a Cal Jordi de les Avellanes
Arribada a Lleida 18:30 (horaris aproximats)
Dificultat: Baix Nivell d'esforç: Mitjà
Durada: 6:10 h.
Desnivell: +160 m. de pujada. -510m de baixada
Distància: 22,00 km * 16,00 a Os de Balaguer (opció)
** El dinar si es possible a Cal Ros d'Os de Balaguer

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: Banc de Sabadell
IBAN: 0081-0091-5000-0160-8661/BSAB ESBB
** 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

