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Hora de trobada: 7:30  
Lloc: Camp d'Esports Parking 

Distancia:  14,810 Km.
Desnivell:   . +279 m -798 m
Temps:  :  h amb parades5 25
Dificultat: moderada.   IBP (index de dificultat): 55

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: Cubells. Restaurant Roma
Arribada a Lleida sobre les : 018 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 ,00 €7  

(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 .

.

 

De Benavent de la Conca a 
la Casa dels Peixos (riu 

Rialb), tot seguint el Gr1

El Bus ens deixarà a Benavent de la Conca,  a 1 km i mig del coll 
de Comiols. Des d’allà seguirem el GR1 direcció nord est -
travessant pel Bosc Gran de Moles, primer seguint una pista 
forestal i després per un bonic corriol fins l Grau de Moles (1215 a
m). 

En aquest punt podrem pujar (opcional) al turó de l’Agudella (1253 
m) per gaudir d’unes bones vistes de la de la Conca i de tot el 
Pirineu. 

El descens el farem seguint, tota l’estona, una pista forestal fins al 
riu Rialb, on el bus ens esperarà al costat de la piscifactoria 
anomenada “la Casa dels Peixos”.

INSCRIPCIONS: Et pots inscriure a l'activitat mitjançant el següent enllaç: 
https://cel.playoffinformatica.com/activitat/121/

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).

des-de 1906

Track a Wikiloc
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.


