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TRAVESSA DE LA SERRA
DE LLABERIA
Pratdip
Llaberia
Colldejou

Sortida amb el bus del CEL
16 gener de 2016
Aquest cop anirem de Pratdip a Colldejou, vorejant el racó de
la Dòvia i passant per Llaberia.
La proposta la farem primer pel “Camí vell de Pratdip a
Llaberia”. Sols començar, passarem pel grauet de les Piles,
després pel portell i grauet de l'Estudiant on per més seguretat hi
han instal·lat una sirga i finalment el Portell del Carreter, que
també disposa d'una corda que facilita l'abrupta pujada. De
Llaveria surt un camí romà que després de pasar pel “Portell de
Llaberia” i el Coll de Guix ens portarà fins Colldejou.

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 Vinebre
Arribada a Lleida 18:30 (horaris aproximats)
Dificultat: mitjana. Els graus no tenen cap dificultat
tècnica, però són aeris.
Durada: 4:00 h.
Desnivell: +800 m. de pujada. -550m de baixada
Distància: 14,000 km

Preus: Socis del CEL federats: 12 €
No Socis del CEL federats: 20 €
Socis del CEL, no federats : 20 € (inclou
No socis

assegurança FEEC 1 dia)
no federats : 25 € (inclou assegurança
FEEC 1 dia)

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.
Es sol·licita a tots els participants el seu número de telèfon mòvil, per raó
de seguretat i organitzativa.
* L'import que es paga és únicament per a les despeses d'autocar.

Cal apuntar-se a la secretaria del Centre
Excursionista de Lleida (CEL) cel@cel.cat
Comerç, 25 de Lleida 25007 - Telèfon: 973-242329

