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110 anys
Centre Excursionista de Lleida 1906 - 2016

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

Durada: hores amb parades6:00
Distancia:  16,08 km0
Desnivell: +396
Dificultat:  Baixa. Anem sempre per sender

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

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

 Tornada 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.

GR·3  De Pinell de

Solsonès a Solsona

Desprès del parèntesis fet amb la sortida a la
Serra de Busa, reprenem la continuació del GR-3 on
l'aviem deixat; Pinell del Solsonès ( 661 m)
Es un recorregut molt fàcil i agraït on gaudirem del
paisatge típic del Solsonès, terres de cultiu i molt
bosc, i unes magnifiques Masies de Pedra que
anirem trobant al llarg del recorregut. A l'ultima
part del recorregut pujarem fins al 930 m. per ja amb
continuo descens anar baixant cap a la capital de la
Comarca. Abans però passarem per el conjunt del
Santuari del Remei de Castellvell ( 828 m) , on
podem dinar. Es tracta d'un conjunt monumental del
que hi ha notícies com "castro selisona" l'any 929,
"castro Celsona" el 965 abans de la devastació de
Barcelona per Almançor. Per baixar fins a Solsona
( 690 m) ho farem per un bonic corriol empedrat, un
cop a la parta alta de la ciutat , creurem el seu recinte
murallat fins al riu, on ens espera el BUS.


