
Sortida amb el bus del CEL

4 de juliol de 2015

Creuem la Serra del Cadi
Accés al coll del Pendís, pas tradicional del Berguedà a la 
Cerdanya, a través dels Empedrats. La proposta de Travessa 
del Cadí comença a cal Cerdanyola. De cal Cerdanyola 
(rehabilitada com a casa de colònies) agafem el camí que puja 
paral·lel al torrent de la Font del Faig. Passem pel costat de 
l'Hostalet per enfilar el camí. A l'indicador del Bullidor de la llet 
(punt en què l'aqüífer subterrani sobreïx, molt recomanable de 
visitar en èpoques de pluges) seguim a la dreta per entrat 
pròpiament als Empedrats. Aquí el camí ja va dins del riu entre 
cascades pel pas tallat a la roca. Deixem el torrent per anar ja 
per bosc fins a travessar-lo sota de la casa d'Escriu. Fem la 
darrera pujada fins al Refugi Sant Jordi, prop del qual es troben 
les restes de l'antic Hospital de la Font del Faig i la font que 
l'anomena. Creuem el coll de Pendís i tot de baixada fins el 
poble de Bor.

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

Hora d'arribada a les10:30
Pararem a esmorzar   8:30 a l'Àrea de servei de Sant:
Pere Sallavinera

Dificultat: Mitjana.    Nivell d'esforç: Mitjà
Durada: 6:30 h.
Desnivell: . de pujada. de baixada+ 0 m - 0m91 82
Distància: 15 1 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

Creuem la serra del Cadi

Cal Cerdanyola
Refugi de Sant Jordi

Coll de Pendis
Bor

Preus: Socis del federats C: 1 €CEL 1
No Socis del federats C: 1 €CEL 8

Socis del , no federats C: 1 €CEL 7 (inclou
assegurança 1 dia, modalitat C)FEEC

No socis no federats C: 2 €3 (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)9 0


