
Autocar del CEL

5 octubre 2019
GR

PR

SL-C

110 anys
Centre Excursionista de Lleida 1906 - 2016

Hora de trobada: 7:00
Lloc: Camp d'Esports

Durada: hores amb parades6:00
Distancia: 23,500 Km (fàcils de portar)
Desnivell: .+190m. – 470m
Dificultat: . Anem sempre per senderMitjana

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

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

Esmorzar: Can Valls (Pons)
Arribada a Lleida sobre les 9:1 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.

RESSEGUINT LA VALL DEL

CARDENER

Reprenem les sortides que vàrem iniciar l'any passat
seguint el GR 3 i ho farem començant just on ho vam
deixar, el pont sobre el riu Negre afluent del Cardener
quan passa per Solsona.
Sortim de Solsona per sender molt ben marcat i en
lleuger ascens, fins al Pi de Sant Just. Continuem per
pistes asfaltades durant uns 3 km, però amb
magnífiques vistes de la vall del Cardener, la serra del
Verd i port del Compte. Després d'un llarg descens per
camins i senders arribarem al Pantà de Sant Ponç (WC).
Continuarem resseguint el riu Cardener per senders i
camins, fins arribar a Cardona al costat del Pont del
Diable.


