FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

TÍTOL DE L'ACTIVITAT: PELS VESTIGIS DE LA VALL DE CORNUDELLA DE BALIERA
DIA: Dissabte 13 Maig 2017
LLOC I HORA DE SORTIDA: 8.00h puntual al pàrking del Camp d’Esports. Es prega comfirmació
d’assitència
COORDINA: Jordi Climent. 600 879 850 ciotto7979@gmail.com
DIFICULTAT: Mitja
Temps aproximat: 5 hores
Desnivell: 700 metres
Distànica: 14 kms
BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Bonica sortida per la desconeguda vall de Cornudella de Baliera, a tocar de la serra de Sis, on
passarem per un seguit de vestigis de la nostra prehistòria, i també d’una història més propera:
des de restes megalítiques fins a pobles abandonats no fa tantes dècades.
Enmig de la fantàstica i alhora fantasmagòrica roureda de Transàs, visitarem els dólmens que s’hi
localitzen: el dolmen de la Cabaneta del Fornó, un menhir de més de 2 metres, i el dolmen del
Tancat de Dalt. Continuarem l’excursió cap a les faldes de la serra de Sis, fins al poble de
Soperun, avui en dia abandonat. Un cop superat el coll del Grau, i el Coll del Vent, “ el lloc on el
cel s’ajunta amb la Terra”, arribarem als també abandonats pobles d’Iscles Alto, i posterioment a
Iscles, per retornar a l’inici del recorregut.
MATERIAL NECESSARI: motxila, aigua, menjar, roba d’abric, preferible pantalons llargs, botes de
muntanya.
LLICÈNCIA FEDERATIVA . FEEC Modalitat: A

La roureda de Transàs

Vistes del coll del Grau des de Soperun

Iscles, un dels pobles abandonats de la vall

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

