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Sortida amb el bus del CEL
16 de maig de 2015
Entre els dos Pallars
Bonic recorregut per una vall ben poc coneguda de la comarca
de l'Alta Ribagorça. Ressegueix la vall de Malpàs i de Peranera,
per arribar-se a l'ermita romànica de Santa Margarida, senzilla
construcció situada a 1550m, molt venerada per aquestes
contrades. L'ermita està situada al damunt d'una roca que li
conforma una bellesa singular. El recorregut també passa per on
entre els anys 1950-1970 s'hi explotaren les mines de carbó de
Malpàs, així com pel poble de Peranera, situat damunt d'un turó
dominant la vall. També podem visitar el poble d'Erillcastell, en
altre temps residència d'hivern dels senyors d'Erill. La ruta ens
permet contemplar la Serra de Sant Gervàs, la Faiada de
Malpàs i els alts pics dels Vedats d'Erta, el Turbó i el Cotiella.

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
Arribada a Lleida 19:00 (horaris aproximats)
Dificultat: Baixa Nivell d'esforç: Mitjà
Durada: 6:20 h.
Desnivell: +600 m. de pujada. -580m de baixada
Distància: 14,700 km

Preus: Socis del CEL federats C: 11 €
No Socis del CEL federats C: 18 €
Socis del CEL, no federats C: 17 € (inclou
No

assegurança FEEC 1 dia, modalitat C)
socis no federats C: 23 € (inclou assegurança
FEEC 1 dia, modalitat C)
Per no federats, necessitem el número de DNI

Ingressos al compte: Banc de Sabadell
ES87 0081 0091 5000 0160 8661 / BSAB ESBB
** en fer l'ingrés, és important posar 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

