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De la Vall Fosca a la Noguera
Pallaresa: de Mont-ros a Baro

SL-C

El Bus ens deixarà en el poble de Mont-ros (1.200
m). Continuarem uns 500 m per la carretera fins a
Pobellà, on agafarem ja una pista que ens dura fins a la
collada de Sant Quiri (1.715 m). Un cop arribats a la
collada es podrà pujar, en un petit ascens de 108 m
també per una pista, fins al Tossal de Sant Quiri ( 1.823
m) on es troba l'Ermita del mateix nom, que es un
mirador excepcional de la Vall Fosca. Un cop retornem a
la Collada, seguirem camí per la pista, tot en suau
davallada, fins a la Collada de Sant Jaume (1.542 m).
Aquí deixarem la pista, i ja per un corriol iniciarem un
descens mes acusat fins al poble de Mencui (1.244 m).
Després continuarem baixant, uns trams per pista i
d'altres per corriols o prats fins trobar una carretera
asfaltada tot just abans d'arribar a Escós (772 m). Aquí
tornarem agafar un bonic corriol, que segueix i creua
varis cops per passarel·les el riu d'Escós, ens portarà fins
a Baro (641 m) on ens espera el BUS just al costat de la
Fonda Farré on podrem fer un beure abans de tornar a
Lleida.

Hora de trobada: 7:00
Lloc: Camp d'Esports
Esmorzar: Hostal del Llac
Arribada a Lleida sobre les 18:30
Durada: 6:00 hores amb parades
Distancia: 18,500 km
Desnivell: + 634
Dificultat: Baixa. Anem sempre per sender

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: ES35 0081 0091 5500 0147 9954 /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.

DINAR: Cada participant ha de portar el seu
propi menjar i beguda.

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

