6 octubre 2018
110 anys
Centre Excursionista de Lleida 1906 - 2016

GR

PR
SL-C

De Vallbona de les Monges
a Tàrrega tot seguint el GR3
La ruta segueix el GR3 per la comarca de l'Urgell, i
finalitza a la seva capital Tàrrega.
Sortirem de
Vallbona de les Monges (485 m), localitat on es troba
l'únic monestir femení de la Ruta del Cister (GR175).
Des d'aquest indret anirem cap a Ciutadilla, passant
per Rocafort de Vallbona i Nalec tot seguint la vall
del Riu Corp fins a la vil·la de Guimerà (555 m.), que
té el nucli antic que és en el seu conjunt una
extraordinària mostra d'urbanisme i arquitectura
medieval, i va ser declarat Conjunt Històric Artístic
l'any 1975.
Continuarem la ruta des de la part alta de Guimerà,
on es troba el seu Castell, en direcció a Verdú (434
m), on es troba la Casa Santuari de Sant Pere
Claver, i d'allí cap a Tàrrega (425 m.) on acabarem
la caminada.

Autocar del CEL

TRACK

Hora de trobada: 8:00
Lloc: Camp d'Esports
Pararem a esmorzar Vallbona de les Monges 9.00h.
Arribada a Lleida sobre les 6:00
Distancia: 24,200 km.
Ascensió acumulada: +337 m. / – 456 m
Durada: 6 h. 10 minuts aproximadament.
Dificultat: mitjana

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

