
Autocar del CEL

13 abril 2019
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SL-C

110 anys
Centre Excursionista de Lleida 1906 - 2016

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

Durada: 5-6 hores amb parades
Distancia: km17 0,10
Desnivell: + m700 -700m
Dificultat:  Baixa. Anem sempre per sender, encara que
en algun tram és força dret

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

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

Esmorzar: Rest. Hostal Nou (C-75)
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.

TRAVESSA DE LA

SERRA DE BUSA

L'autocar ens deixarà en les cases de Posades en
la carretera de Solsona a Sant Llorenç de Morunys i
pujarem pel grau de Llobeta que ens durà a les
cases del Capdevila i Llobeta que ara romanen
enrunades però en el seu moment foren prou
importants. Passem pel costat de l'ermita de Sant
Iscle.
Ascendim per l'impressionant grau de Rial treballat
en la roca per permetre el pas de cavalleries. El camí
ens durà a l'altiplà de Busa. Ens encararem cap al
Capolatell (mal anomenat la Presó) i després
ascendirem fins al coll que ens permet l'entrada a la
Canal de la Vila. Baixarem cap a la casa de Valielles i
el moli de Bancells. Finalment sortirem a la
carretera de Sant Llorenç de Morunys a Bergà amb
la sensació d'haver travessat un món entre real i
imaginari.


