
Sortida amb el bus del CEL

7 de febrer de 2015

Per la Vall d´Ager
Va dir l'escriptor Josep Pla que la Vall d' ger (la Noguera) és unÀ
paradís lluny , remot, que amaga una pau divina.à
La riquesa paisatgística i cultural de la Vall d' ger és limitada aA
est i oest per dos congostos: Terradets i Mont-rebei, i al nord i
sud pels paratges naturals de les serres del Montsec i el
Montclús.
La historia del municipi d' ger es remunta al neolític i disposa delÀ
testimoni arqueol gic de l´epoca romana i l'importantíssim llegatò
de la conquesta d´Arnau Mir de Tost, amb exemples tan
emblem tics com la Col·legiata de Sant Pere d' ger, que dataà À
del segle XI.

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

Hora d'arribada a les :009
Pararem a esmorzar al camping d´Àger

Dificultat: Baixa    Nivell d'esforç: Mitjà
Durada: 5: 0 h.1
Desnivell: . de pujada. de baixada+ 0 m - 0m39 49
Distància: 17 3 0, 0 km

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

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

Els autocars del CEL

Àger
Conill

L´Ametlla del Montsec
Mas de Xixi

Casetes de l´E tacis ó
DINAR DE GERMANOR

Preus: Socis del federats C: 10 €CEL
No Socis del federats C: 16 €CEL

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

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

ES BSAB ESBB87 0081 0091 5000 0160 8661 /
** en fer l'ingrés, posar el nom dels participants.és important

També en efectiu o a la secretaria del Celtargeta

Arribada a Lleida 1 : 0  (horaris aproximats)8 0

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

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

Data limit reserva dinar .5 DE FEBRER




