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Les Collades
Roc d'en Carabassa
La Plana
Planell de Sastró
Tuixent.
Sortida amb el bus del CEL
4 de juny de 2016
Amb un peu a l'Alt Urgell i el Solsonès.
Entre el coll de Port i la Serra del Verd s'estén una carena que
navega entre les aigües del Segre i el Llobregat. Amb
excepcionals visions sobre el Cadí, el Port del Comte i el
Pedraforca. Finalment, ens decantem vers el Segre per arribar a
la Plana. Un secret guardat de la muntanya.
Quan a l'hivern està nevat ens recorda les serralades
canadenques.Anirem passant per fonts com la font d'Amunt, la
font de la Plana i la dels Planells de Sastró.

Hora de trobada: a les 7 h. al Camp d'Esports
Hora de sortida: 7:05 h.
Hora d'arribada a les 10:00h
Pararem a esmorzar Sant Llorenç de Morunys
Arribada a Lleida 19:30 (horaris aproximats)
Dificultat: Mitjana
Distància: 13 km.
Desnivell: + 450 m. - 700 m.
Temps: 5 h.aprox.

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

