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VOLTA AL PEDRAFORCA
Gósol
Refugi Lluis Estasén
Mirador de Gresolet
Saldes
Sortida amb el bus del CEL
6 de juny de 2015
Volta al Pedraforca
La muntanya del Pedraforca constitueix un dels referents més
destacats dins de l'excursionisme català. En la proposta
d'aquesta sortida en autocar contornejarem la muntanya pel
vessant nord. Sortirem de la vila de Gósol passant per les fonts
de Terrers i de la Roca. En arribar al Collell – punt més alt de la
travessa – veure per primer cop els cingles captivadors de la
paret nord del Pedraforca. Anirem per pista fins al refugi
Estasen, base per les ascensions als cims més rellevants. En el
mirador del Gresolet ens impressionarà la visió sobre la vall i
finalment descendirem al poble de Saldes.

Hora de trobada: a les 7 h. al Camp d'Esports
Hora de sortida: 7:05 h.
Hora d'arribada a les 9:50
Pararem a esmorzar : Area de Servei Petromiralles Cers
Arribada a Lleida 19:00 (horaris aproximats)
Dificultat: Baixa Nivell d'esforç: Mitjà
Durada: 5:20 h.
Desnivell: +510 m. de pujada. -720m de baixada
Distància: 13,700 km

Preus: Socis del CEL federats C: 11 €
No Socis del CEL federats C: 18 €
Socis del CEL, no federats C: 17 € (inclou
assegurança FEEC 1 dia, modalitat C)

No 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

