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Castellbó a
Sant Joan de l'Erm

Sortida amb el bus del CEL
2 setembre de 2017
Castellbó a Sant Joan de l'Erm Excursió de pujada que connecta Sant Joan de l'Erm amb el
poble de Castellbò pel recuperat camí vell de Turbiàs. Es pot
contemplar una gran diversitat vegetal durant els gairebé mil
metres de desnivell que acumula el ascens, des dels avetars i
pins negres del voltant de Sant Joan de l'Erm fins als roures i la
vegetació de ribera de la part més baixa de la vall. Cal visitar
Castellbò, pertanyent al municipi més extens de l'Alt Urgell
(Montferrer i Castellbò) que fou un dels centres polítics més
importants de la Catalunya medieval. Formà part del gran
vescomtat de Castellbò, que s'estenia àmpliament pels territoris
de l'Alt Urgell, el Pallars i les valls d'Andorra. Cal contemplar la
col•legiata de Castellbò, declarada Bé d'Interès Cultural.

Hora de trobada: a les 7 h. al Camp d'Esports
Hora de sortida: 7:05 h.
Hora d'arribada a les 9:30
Pararem a esmorzar al Hostal del Llac
Arribada a Lleida 18:30 (horaris aproximats)
Dificultat: baixa
Durada: 5 h 10 min
Desnivell: + 900 m. – 120 m.
Distància: 12 km.

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: 0081-0091-5000-0160-8661/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.

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

