FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

TÍTOL DE L'ACTIVITAT: Familiar al poble abandonat de Casterner de les Olles
DIA: 12 de març de 2017
LLOC I HORA DE SORTIDA: 8.30h al pàrking del Pavelló Juanjo Garra (Secà de
Sant Pere)
COORDINA: Jordi Climent. Telèfon 600879850
BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Curta i fàcil excursió apta per a petits, per visitar el poble abandonat de Casterner de
les Olles, prop del Pantà d’Escales (Sopeira).
Sortirem a les 8.30h des del Pavelló Juanjo Garra (Secà de Sant Pere). Pararem a
esmorzar a Areny sobre les 9.30h. Tot seguit, ens dirigirem a la presa del Pantà
d’Escales on deixarem els vehicles i començarem la caminada.
Si tenim temps, al tornar als cotxes, podrem visitar el també abandonat poble d’Aulet,
2 kms més amunt, a peu de la carretera Nacional.
Es tracta d’una sortida assequible per a què els petits agafin el costum de caminar per
la muntanya, en una zona de poc desnivell, i ensenyar-los l’estat en què queden els
pobles que s’abandonen.
DIFICULTAT: Baixa. Un recorregut total que no arriba als 6 kms.
TEMPS APROXIMAT: 3h anada i tornada
DESNIVELL: 100m
MATERIAL NECESSARI: calçat per caminar per senders, pantalons llargs, roba
d’abric, menjar i aigua. Si el dia és calurós, crema solar i recomanable gorra o barret.
LLICÈNCIA FEDERATIVA: modalitat A

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

