
Sortida amb el bus del CEL

7 de maig de 2016

Tram del GR 177 per el Moianes:
El Moianès es l'última comarca que s'ha creat a Catalunya. El
sender GR-177 la recorre totalment en una gran ruta circular de
109,68 km, per zones de fagedes i pinedes, on el caminant respira
les aromes silvestres i se sent acompanyat per la fressa de l'aigua
dels petits torrents que trobem pel camí.
Sortirem de Collsuspina en direcció al Puig Rodó de 1.056 m.-cim
més alt de la nova comarca- i al dolmen del mateix nom.
Continuarem cap al poble de l'Estany on hi ha el monestir romànic
de Santa Maria, declarat bé cultural d'interès nacional, que va ser
fundat l'any 1.080. És una de les joies del romànic català i una de
les principals abadies canonicals del país, on hi residí una
comunitat de canonges agustinians.
Aquí pararem a dinar, una hora aproximadament, i els que ho
vulguin podran visitar el monestir. L'entrada val 2,5 €. Trobareu
informació a la web: http://www.monestirestany.cat.
Després seguirem el GR en direcció al Coll de Torn (587,70 m) i
d'aquí ja tot és baixada fins a Santa Maria d'Oló on acabarem el
nostre recorregut.

Hora de trobada: a les h. al Camp d'Esports7
Hora de sortida: :05 h.7

Hora d'arribada a les 10:00h
Pararem a esmorzar a Gurb

Dificultat: Mitjana
Durada: 6:10h
Desnivell: . de pujada. de baixada+ m - m402 808
Distància: 1 ,5 km9 5

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

GR-177

Collsuspina
L´Estany

Santa Mª d´Oló

Arribada a Lleida 1 : 0  (horaris aproximats)9 3

Preus: Socis del federats: 1 €CEL 2
No Socis del federats: €CEL 20

Socis del , no federats : €CEL 20 (inclou
assegurança 1 dia)FEEC

No socis no federats : 2 €5 (inclou assegurança
FEEC 1 dia)

Per no federats, necessitem el número de DNI
Ingressos al compte: Banc de Sabadell

IBAN BSAB ESBB: 0081-0091-5000-0160-8661/
** : en fer l'ingrés poseu el nom dels participants.Important

També en efectiu o a la secretaria del Celtargeta .
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.


