
Sortida amb el bus del CEL

7 octubre de 2017

Castellbó és un poble medieval que va acollir els darrers
càtars fugetius de l'Occitània. El seu alcalde ens farà una
visita guiada per la històrica vila. Després anirem
travessant les valls en direcció a llevant, passant per
diverses masies que poblaven aquest esquerp territori
de muntanya – ple de llegendes de contrabandistes i
passadors - fins a arribar al llogarret d'Anserall, a poca
distància ja d'Andorra, on agafarem una pista de terra
planer i propera al riu Valira. Ens durà fins a la torre de
Solsona i a Castellciutat, damunt de la ciutat de La Seu
d'Urgell. Darrera baula del nostre recorregut entre la
Noguera Pallaresa i el Segre.

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

Hora d'arribada a les 10:00
Pararem a esmorzar Cal Vallsa

Dificultat: baixa
Durada: 6 05h min
Desnivell: + m. – m.600 1000
Distància: 19,80 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

Del Noguera Pallaresa
al Segre

CastellbóDe
a

ula Se d´Urgell

Arribada a Lleida 1 : 0  (horaris aproximats)8 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.


