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La Plana de Mont-ros a
Peramea
La sortida correspon a la estepa 2ª de l’itinerari el
Cinquè Llac ( mes informació a:
http://www.elcinquellac.com) , però la farem en
sentit invers. Sortirem de La Plana de Mont-ros (
896 m.) en direcció a Beranui, seguint per camins
medievals cap al poble abandonat de Gramenet
sense entrar-hi, remuntarem fins al cap a la
carena de Serra Espina, lloc emblemàtic de la
bruixeria pallaresa, on per la Collada del Clot
d’Andol (1.535 m.) creurem la tanca que separa
les dues zones de pastura, la de la vall del
Flamisell i la de la vall d’Ancs, seguirem ja de
baixada cap a les Bordes de Sellui i el poble de
Sellui, passarem prop de Balestui on creuarem el
riu Ancs i ens encaminarem cap a Peramea (905
m.) on acabarem la caminada.

Autocar del CEL

TRACK

Hora de trobada: 7:00
Lloc: Camp d'Esports
Pararem a esmorzar al Solé de Pobla de Segur.
Arribada a Lleida sobre les 6:30
Distancia: 16,7 km.
Ascensió acumulada: + 801 m.
Durada: 5 h. 30 minuts aproximadament.
Dificultat: baixa, camins ben fresats i senyalitzats

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.

DINAR: Cada participant ha de portar el seu
propi menjar i beguda.

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

