FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:

Cims de Pui Tabaca i Miravall
DIA: diumenge, 22 d’abril de 2018
LLOC I HORA DE SORTIDA: 09:00, Càmping Serra, Municipi de Lladorre, Vall Cardós,
Pallars Sobirà (està entre els pobles de Lladrós i Lladorre, i a unes 2 hores de cotxe des
de Lleida).
COORDINA: Àlex Miró, 616 96 56 26, alexestanys@gmail.com

BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Sortida d’excursionisme.
Sortirem del Càmping Serra (980m), passarem pel poble de Lladrós per agafar el camí
que puja al cim del Pui Tabaca (1715).
Després carenejarem fins el cim de Miravall (1865) i el coll de Jou (1830). En aquesta
carena hi ha abundants restes del front de la guerra civil. El cim de Miravall o el Coll de
Jou poden ser llocs excel·lents per dinar.
La baixada la farem passant pels pobles de Lleret i Lladorre, per arribar al lloc de sortida.
Un cop al Càmping Serra passarem pel costat de la Casa Serra i de la capella romànica
de Santa Eulàlia de Serra, ambdós datades com a mínim del s XI.

DIFICULTAT:
Temps aproximat: 6 hores
Desnivell: 900 m. (15 km aprox)
MATERIAL NECESSARI: motxilla, aigua, menjar, protecció solar, roba d'abric, paravents,
calçat de muntanya.
LLICÈNCIA FEDERATIVA . FEEC Modalitat C. Per qui no estigui federat, caldrà tramitar
l'assegurança temporal a la secretaria del Centre amb anterioritat a la sortida

Mapa IGCC de la zona:

Lloc de trobada, Càmping Serra:
http://www.campingserra.com/index.php/ca/

Avis Legal: En compliment de la LLEI 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les
seves dades personals seran introduïdes en el nostre fitxer de FICHESOCIS automatitzat de dades personals, amb la finalitat de:
Gestió d´activitats associatives, culturals, recreatives, esportives, socials i realitzar fotos per al lloc web del Centre. Pot exercir els seus
drets d’accés, modificació, cancel·lació, oposició i revocació d'aquestes dades, a l'adreça: C\ COMERÇ 25 amb codi postal 25007 de
LLEIDA o a cel@cel.cat

