FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

TÍTOL DE L'ACTIVITAT: Sortida de BTT voltant el Pedraforca
Itinerari: Saldes-Mirador-Gresolet-el Colell-Mare de Déu de Gresolet-Saldes.
DIA: 25 octubre
LLOC I HORA DE SORTIDA:
La idea seríe quedar a Saldes diumenge al matí, o si volem podem fer nit a Saldes
dissabte. Hi han bungalows de 4 persones al camping Pedraforca, i l'alberg can Manel a
Saldes amb diverses opcions d'habitacions, preus econòmics. En tal cas quan abans os
desdiguéreu millor, per fer la reserva. Si voleu sortir el mateix diumenge de Lleida, a
Google Maps li posa 188,7 km de Lleida a Saldes, 2h. 5min per la C-25 i C-16.
COORDINA: Rosa Salas Ricart (rosamaria.salasricart@hotmail.com)
BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Aquest es un itinerari de gran valor paisatgístic a la tardor, ja que hi han a la zòna boscos
de caducifolis que en aquesta època del any mostren tot el seu esplendor, a banda de les
impressionants vistes sobre les parets del Pedraforca. Discorre la primera part fins al
Mirador sota el refugi Lluís Estasen, per pista asfaltada (5km), i després per pista ja sense
asfaltar en bon estat, o sigui que la dificultat tècnica es baixa.
DIFICULTAT: físicament exigent, Ciclabilitat: 100%
Temps aproximat: 4-5 h. parades a part
Distància: 28,56 km
Desnivell total de pujada: 1.000 m
MATERIAL NECESSARI: Bicicleta...
LLICÈNCIA FEDERATIVA . FEEC Modalitat C

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

