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110 anys
Centre Excursionista de Lleida 1906 - 2016

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

Durada: hores amb parades6:00
Distancia: 18,500 Km
Desnivell: .+ 90m. – 0m5 51
Dificultat: Baixa

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.

Del Castell de Cardona a Salo

historia i boscos del Bages

Aquest cop començarem la nostra ruta en un lloc
carregat d'història. El Castell de Cardona (585 m.), on
podreu fer una breu visita, donat l'hora que arribarem,
de les parts obertes sempre al públic. Es una fortalesa
impressionat i antiga, ja que Cardona conserva una de
les cartes de poblament més antigues; la que lliurà el
comte Guifre el Pilós als pobladors del Castell en una
data indeterminada entre 872 i 878. Des de la fortalesa
baixarem cap al poble de Cardona que vorejarem en
direcció a la muntanya de sal. Tot creuant per
l'aparcament de les visites ens endinsarem ja als boscos
que no deixarem en tota la sortida. Aquesta es farà casi
tota per pistes forestals molt poc transitades i algun
tram de corriol. La ruta no presenta dificultats, es van
creuant diferents Masies i Ermites, a mitat de camí
pararem a dinar a l'ermita de Sant Andreu. Arribarem al
llogaret de Salo (620 m) després de una breu pujada,
aquí podrem visitar el petit poble amb l'església de Sant
Pere i Sant Feliu, aquest nucli pertany al municipi de
Sant Mateu de Bages on ens esperarà el Bus.


