
Sortida amb el bus del CEL

1 d´abril de 2017

Bonic recorregut que va de Valldarques a Les Masies de
Coll de Nargó, en que veurem esglésies romàniques, les
restes del castell, l’antic molí i un salt d’aigua amb una
caiguda vertical de quaranta metres. Resseguirem
l’engorjat del riu de Valldarques, envoltats d’espadats i
cingleres, entremig de rouredes on hi descobrirem
exemplars monumentals.
Entre els elements arquitectònics, cridarà la nostra atenció
l’abundor de pedra tosca i les cobertes de llosa.

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

Hora d'arribada a les 10:00h
Esmorzarem a les 8.30 a Can Valls (després de Pons)

Dificultat: Mitjana.
Distància:.  1 km7,17
Desnivell: m.+667 - 910 m
Durada aprox: 6: 0 h.1
Track: en l'apartat de “Rutes” de la nostra web

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

VALLDARQUES
a

LES MASIES DE
COLL DE NARGÓ

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.

Material bàsic: Malgrat no ser unes activitats d’alta exigència si que es recomana tenir un mínim de condició física, ja que aquestes es realitzen en el medi natural.
Es recomana portar calçat i roba adequada per a l’època de l’any en què es realitzi l’activitat. Cal portar beguda, gorra i protecció solar. Els desplaçaments a les diferents
localitzacions es realitza a títol personal i sota pròpia responsabilitat.


