FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

TÍTOL DE L'ACTIVITAT: Excursionisme cultural familiar pels pobles abandonats de la
Sierra de Guara. (VI part)
DIA: diumenge 24 de març de 2019
LLOC I HORA DE SORTIDA: 8.30h puntual aparcament del Camp d’Esports. Es prega
comfirmació d’assitència.
El divendres anterior, a les 20.15h, ens trobarem al Centre per si algú té algun dubte de la
sortida o del geocaching, ja que aquesta sortida combina ambdues activitats.

COORDINA: Jordi Climent. 600 879 850 ciotto7979@gmail.com
DIFICULTAT: Baixa
Temps aproximat: unes 4h
Desnivell: 200 metres
Distància: 8 kms (en total)
BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Es tracta d’una sortida més de caire cultural, però on caldrà caminar una mica en cada
parada.
Sortirem de Lleida, i pararem a esmorzar sobre les 10 a Aïnsa. Després agafarem la
carretera que porta cap a la Guarguera.
Farem una primera parada, i ens aproparem al poble abandonat de Matidero, i després a
la Pardina de Matidero.
Tornarem als vehicles, farem un tros més, i farem parada prop de Laguarta, on visitarem
les restes d’un antic barri abandonat d’aquesta població. Retornarem als vehicles, i uns
quilòmetres més enllà farem una nova parada visitant el poble abandonat de Secorún.
MATERIAL NECESSARI: motxila, aigua, menjar, roba d’abric, pantalons llargs, calçat de
muntanya.
LLICÈNCIA FEDERATIVA . FEEC 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

