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Del Noguera Pallaresa
E
al Segre

RUBIÓ
A
SANT JOAN DE L'ERM

Sortida amb el bus del CEL
3 juny de 2017
DEL POBLE DE RUBIÓ A SANT JOAN DE L'ERM PASSANT
PEL PORT DEL CANTÓ - Ascensió opcional al pic de l'Orri
En la segona etapa de la travessa de la Noguera Pallaresa al
Segre sortirem del llogarret de Rubió (el poble més alt de
Catalunya) i anirem a buscar el proper Port del Cantó. En el Port
agafarem el sender que remunta al Prat Muntaner on
enllaçarem amb les pistes d'esquí de fons de Sant Joan de
l'Erm.
En la serra Seca plantejarem l'opció de pujar al pic de l'Orri a
Portaine. Els que decideixin pujar-hi podran fruir d'una de les
panoràmiques més dilatades del Pirineu encara que el cim
estèticament és molt lleig per l'acumulació d'antenes i altres
instal·lacions humanes.
Passarem per la roca Senyalada amb una taula d'orientació.
Després continuarem fins a la Culla, una collada molt destacada
on prendrem el camí descendent, tot travessant els
impressionants boscos d'avets i pins, fins el refugi de la Basseta
que es troba a l'inici de l'estació de fons de Sant Joan de l'Erm.

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: 3 h 30 min (amb ascensió al Pic de l'Orri: 5 h 30 min.)
Desnivell: + 450 m. – 350 m. (amb ascensió al Pic de l'Orri:
+ 850 m. - 750 m.)

Distància: 12 km. (amb ascensió al Pic de l'Orri): 19, 5 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

