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Hora de trobada: 7 0 :0  
Lloc: Camp d'Esports Parking 

Distancia:  11,550 Km.
Desnivell:   +563  m. /  –  m.820
Temps:  :  h amb parades6 35
Dificultat: moderada.   IBP (index de dificultat): 85
Cal dur menjar pel camí i beguda

També us podeu apuntar a la secretaria del Centre Excursionista de 
Lleida  - Comerç, 25 de Lleida 25007 - Telèfon: 973-242329 cel@cel.cat

Horari de dilluns a dijous, de 19'00h. a 21:30h. Divendres de 18:00 a 2 : 0h1 3

Esmorzar: al Hostal del Llac
Arribada a Lleida sobre les 9: 01 3

Preus: Socis del  :  €CEL 15
No Socis del  :  €CEL 25

Per a aquesta activitat és obligatori estar federat FEEC.
Preu de la llicència temporal per un dia 6,00 € 

(en cas de no estar federat cal posar-te en contacte amb la secretaria del 
centre, com a minim dos dies abans de la sortida)

Ingressos al compte: Banc de Sabadell 
IBAN: ES35 0081 0091 5500 0147 9954  /  BSAB ESBB

** : en fer l'ingrés poseu el nom dels participants.Important
També en efectiu o  a la secretaria del Celtargeta .

Cal dur un boc ta per dinar, mínim 1 l. de beguda,  calçat de a
muntanya, una peça d'abric  per la pluja.i

És una activitat d´alta muntanya, és imprescindible portar roba 
d´abric.

De l'Estació de Port-Ainé 
2000 al Port de Cantó

Iniciarem la caminada al pàrquing de l’estació d’esquí a 2000 
m.,  remuntat pel corriol que puja per l’esquerra de les pistes  
seguint el Serrat de la Coma del Forn.  Anirem un bon tros per dins 
del bosc fins a trobar la pista que ve des de Sant Joan de l’Erm, que 
creuarem, per continuar per la carena herbosa fins arribar al cim de 
la Torreta de l’Orri ( 2.439 m) punt mes alt de l’excursió.  En aquest 
indret podrem observar des de els dos miradors ( un al sud i l’altre a 
la vesant nord) unes esplèndides vistes del Pre-Pirineu i de tota la 
serralada Pirinenca, en especial destacar el massís de la Pica 
d’Estats.   El cim esta ple d’instal·lacions de comunicació (telefonia, 
TV, radio, etc.), i si pot arribar amb vehicles tot terreny.    Iniciarem el 
descens cap a la vesant sud,  seguint primer un tros de la carena 
per on hem pujat , per després girar a l’esquerra i baixar directament 
sense camí per Lo Feixar cap Refugi de Comes de Rubió (1.956 m). 
Com alternativa, si el terreny es moll, podem fer aquest recorregut 
per la pista que porta a Sant Joan de l’Erm agafant després un 
desviament a la dreta per arribar igualment al refugi.  Vora del refugi 
hi ha una zona de pícnic ideal per dinar. Després ens quedarà sols 
una hora de camí per pista i en descens per arribar al Port de Cantó 
(1,718 m) on ens espera el BUS.

INSCRIPCIONS: Et pots inscriure a l'activitat mitjançant el següent enllaç: 
https://cel.playoffinformatica.com/activitat/102/

Cal omplir totes les dades del formulari (a part de les demés dades, és obligatori els 
dos telèfons, sinó no es podrà grabar, si no teniu telèfon fix poseu dues vegades el 

telèfon móvil).
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