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De Tàrrega a Agramunt tot
seguint el Gr3

Iniciem la caminada prop de l’estació de FFCC i del
Parc de Sant Eloi de Tàrrega, capital de la comarca
de l’Urgell. Als 7 km arribarem al poble de Altet,
després a Claravalls (km 10), seguirem cap a Santa
Maria de Montmagastrell, on a prop la ruta es
paral•lela al Canal d’Urgell fins que el deixem per
iniciar el petit ascens al Pilar d’Almenara (km 20),
punt mes alt de la nostra caminada. El topònim,
d'origen àrab, significa torre de guaita. El lloc és
documentat per primera vegada l'any 1037 en la
venda del castell d'Artesa per part del comte
Ermengol II d'Urgell i la seva muller Belasqueta a
Arnau Mir de Tost on, en les afrontacions,
s'anomena la serra d'Almenara. Des de el Castell
d’Almenara iniciarem el descens cap Agramunt, que
ja queda a prop sols a 5 km., on acabarem la
caminada.

Hora de trobada: 7:00
Lloc: Camp d'Esports

Distancia: 25,630 km.
Ascensió  acumulada: (+): 261 m.(-): 303 m.
Durada: 5 h 30 min minuts aproximadament.
Dificultat: moderada per la distancia, es camina per
pista.

Cal apuntar-se a la secretaria del Centre
Excursionista de Lleida ( ) cel@cel.catCEL

Comerç, 25 de Lleida 25007 - Telèfon: 973-242329

Pararem a esmorzar  lloc a determinar  8:15h. 
Arribada a Lleida sobre les 6:00

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.

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


