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De Agramunt al poblet de
Oliola

Sortirem del lloc on em esmorzat, que esta
una mica a les afores d’Agramunt (328 m),
per tant iniciarem el nostre recorregut
travessant aquesta població famosa per la
xocolata i els torrons . Tot sortir del poble
creuarem el Canal d’Urgell i seguirem per
pistes forestals fins al nucli de la Donzell, on
trobarem l’ermita de Sant Roc, continuarem
també per pista cap el punt mes elevat de la
caminada, el nucli abandonat de Claret (527
m) on podrem veure l’ermita del Carme, aquí
farem una parada per dinar, ja que ens
trobarem al punt km 15. Després sols
tindrem que anar baixant fins al poble de
Oliola (417 m) on ens recollirà el BUS.
Cal destacar d’aquesta població el seu
castell, la seva església i el seu cementiri.

Hora de trobada: 8:00
Lloc: Camp d'Esports

Distancia: km.18,150
Desnivell +252m - -180m.
Durada: h min minuts aproximadament.4 50
Dificultat: baixa

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

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

Esmorzar: Al Bar/Restaurant d'Agramunt  Blanc i Negre
on ens deixarà el BUS.
Arribada a Lleida sobre les :5 30

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: /ES35 0081 0091 5500 0147 9954

** : 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.


