2 juny 2018
110 anys
Centre Excursionista de Lleida 1906 - 2016

GR

PR
SL-C

Sallente (Vall Fosca) a
Llesui (Vall d'Assua)
El punt de sortida serà la presa de Sallente (1.766
m), des de allí remuntarem el camí de Pigoló (font)
fins al camí del antic carrilet que ve de Estany Gento,
que fou construït l'any 1911 per transportar materials
per a la construcció de la central hidroelèctrica de
Capdella i tot el sistema de canalitzacions que
comuniquen els diversos estanys la zona.
Actualment el seu traçat ha estat habilitat com a via
verda i es converteix en un camí meravellós per
passejar i gaudir dels paisatges espectaculars de la
part alta de la Vall Fosca. Una caminada ideal per fer
en família, just a les portes del Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Un cop
arribat a la central d'aigües on acaba el carrilet i
comença la canonada de la Central de Capdella
(2.106 m) seguirem fins a la carena (2.170 m) on
canviarem de vall (prop del Coll de Triadó ) iniciant el
descens que seguint primer el barranc de Triadó i
després el riu Pamano ens portarà fins al poble de
Llesui (1.411 m)

Autocar del CEL

TRACK

Hora de trobada: 7:00
Lloc: Camp d'Esports
Pararem a esmorzar al Hostal del Llac (Cellers).
Arribada a Lleida sobre les 7:00

Distancia: 14,25 km.
Ascensió acumulada: + 414 m. / -769 m..
Durada: 5 h. 30 minuts aproximadament.
Dificultat: mitga

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

