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Port d´Ager ﬁns Sant Just +
dinar de germanor
Itinerari fàcil i sempre de baixada. Sortirem del Port
d’ Àger ( 912 m ), magnífic mirador de tota la Vall
d’Àger i del Montsec, en direcció est per una pista
forestal que en portarà a l’església i torre de Sant
Jaume de Cas (901 m). Es tracta d’una torre i castell
de defensa, la datació s'ha de situar al segle XI, en
un moment proper al que es construí la torre de
Fontdepou amb la que té moltes semblances. Els
recintes exterior del castell de Cas poden ser una
mica posteriors. Prop esta una zona de pícnic i
l’església de Sant Jaume de Cas (895 m), on farem
una parada per esmorzar. Continuarem davallant
per la carena de la serra, primer per pista i després
per corriol fins arribar al llogaret abandonat de Sant
Just ( 484 m) , continuarem ja per pista baixant a
buscar el riu Fred de Pui i a poc de creuar·lo
arribarem a la carretera C-12 on es espera el BUS
per portar-nos al Hostal del Llac per el dinar de fi de
temporada.

Autocar del CEL

Hora de trobada: 8:00
Lloc: Camp d'Esports
No pararem a esmorzar
Arribada a Lleida sobre les 5:30
Distancia: 11,800 km.
Desnivell +48m - 588m.
Durada: 4 h 00 min minuts aproximadament.
Dificultat: baixa

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.

PREU DINAR: 18,50 €
A l´Hostal del Llac (Cellers) - Buffet lliure i cafe
- En cas de voler assistir al dinar sense participar a l'excursió, és imprescindible
realitzar la reserva a la secretaria del CEL.
Si no es vol participar en el dinar, informar a secretaria la realitzar la inscripció.

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

