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GR3 de Mas Formiguera a
Pinell de Solsonès

Continuarem seguint el GR-3 ara ja per el
Solsonès, iniciarem la ruta a Mas Formiguera,
on vàrem acabar l'etapa anterior, en un constant
ascens per pista anirem fins l'ermita de Santes
Creus del Bordell (782 m. i Km 3) on gaudirem
de unes bones vistes en totes direccions, des
d'aquest indret es pot veure la vall de Vilanova
de l'Aguda i en un dia clar podem arribar a albirar
la Seu Vella de Lleida, destacant també la Serra
del Port del Compte, es el punt mes alt de
l'excursió. Continuarem cap a Madrona (558 m. i
Km 10,5) on podrem gaudir del conjunt
monumental de les ruïnes del Castell i l'ermita
de Sant Pere així com de l'església del poble
(amb primeres referencies del l'any 839).
Seguirem sempre per zona boscosa en direcció
a Sant Tirs ( Km 15 ) on podem dinar. Des de
aquí sols quedaran 5 km. per arribar al Pinell de
Solsonès (435 m) on acabem l'excursió i
podrem visitar el nucli amb la plaça i l'església
de Sant Miquel.

Hora de trobada: 7:30
Lloc: Camp d'Esports

Durada: 5-6 hores amb parades
Distancia: km20,10
Desnivell: + 25 m4
Dificultat: facil

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

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

Esmorzar: Hostal Cal Valls a la carretera C-14
Arribada a Lleida sobre les :18 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.


