El Paraigua, 2015-2016
Alt Urgell: Muntanya d’Alinyà – Peramola Valldan
Desplaçaments: cotxes particulars. Quilometratge total: 404 km. Cost per persona de la
despesa dels cotxes organitzats: 23 €.
Farem llançadora diumenge (12+12,km)
Hostalatge: Fonda “La Masía” (Josep Esteve)
Avinguda Roser Roca, s/n 25790 PERAMOLA Telèfon: 973 470 275
Preu pensió completa: 55,00 €
Preu només dinar diumenge: 16,00 €
La pensió completa i el dinar del diumenge els liquidarem en grup, altres estades i consumicions
particulament.

Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, cantimplora, bastons, crema solar... També
tot allò que us sembli imprescindible per fer nit.
Dissabte, 22 d’abril de 2017

De L’Alzina d’Alinyà a Ossera i tornar
Horaris dissabte:
7:00 h.
10:00 h

Palau Pedralbes
Metro “Palau” (Línia 3)

L’Alzina d’Alinyà, aparcament
a la part alta del poble

Qui surti de Barcelona i rodalies
42.189424, 1.446708
Coordenades

ITINERARI AMB COTXE
Des de Barcelona, A2, sortida 545; C-1412 fins a Pons; C-14, passat Coll de Nargó
desviació a la dreta per la L-401 dirrecció Alinyà, passat Alinyà desviació a l’esquerra
dirección l’Alzina d’Alinyà
Itinerari de l’excursió: l’Alzina d’Alinyà(1369m) – Camí de l’Alzina –Corral de la
Pereressa(1.405m)- Torrent del Dirim(1442m) –Sender que travessa la pista (1580m) – Coll
d’Ares(1650m)-Descens per sender fin al poble d’Ossera. La tornada es fa per el mateix camí en
dirección contraria.
Ascens acum: 716m. Recorregut:9.65Km km.Temps total: 5 hores, sense aturades
Característiques: corriols i petits tramps de pista.La pujada queda repartida en dos secments de
250 i 450 metres de desnivell positiu.

Diumenge, 23 d’abril de 201

GR 1 - Peramola, camps de conreu, el Segre, Sant Just, Valldan
9:00 h.

Fonda “La Masia”, PERAMOLA

Esmorzar

09:20 h

Xofers fan llançadora
Peramola/Valdan/Peramola

Aparcament Valldan
42º05.660’N, 01º21.071’E

9:45 h

Sortida des de Peramola

Comença la caminada

ITINERARI AMB COTXE:.
Llançadora de Peramola a Valldant, 12+12Km
Itinerari de l’excursió: Peramola (573m) –Els Aranyons(493m)-Pla de Tragó(487m)Tragó(468m)-LV5119(445m)- Pont (441m)-Hosta d’Oliana(435m)- Carrer Josep
Escaler,Oliana(446m)-Avda de l’Alt Urgell(450m)- C. Germans Gomis(465m)-C. de
l’Argelaga(475m)-Els Erms(494m)-Carretera de la Valldan(600m)-Coll del Vent(648m)Corriol de Sant Just(753m)-Serra de Sant Just(846m)-Obac de l’Espinal(755m)- La
Valldan(685m)
Desnivell acumulat: 444m. Recorregut: 12.02 km. Temps estimat: 3:30 hores mes aturades
Característiques: Forma part de GR1 per pistes i carreteres creuant la vall entre Peramola i
Oliana amb camps de correu. Deixat Oliana es puja fins l’ermita de Sant Just i Valldan,
l’ultim tram ens permet obviar la carretera i anar per corriol.
Preparadors: Líria Benito i Xavier Campmany
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a la fonda contacteu amb
en Xavier Campmany, per correu electrònic <xcampm@gmail.com> . També podeu fer-ho
per telèfon 93 205 07 40
Feu-ho abans de dilluns, 17 d’abril, a les 10 h. de la nit. Trameteu un missatge clar i concís,
tot indicant quin dia o dies anireu i si podem disposar del vostre cotxe.

