FITXA D’ACTIVITAT

05 FEBRER 2017

INTERCOMARCAL: SANT JOAN DE PENYAGOLOSA-MAS DE LES MALLADES-XODOS
10 ANYS D’INTERCOMARCALS

DATA ACTIVITAT
LLOC I HORA CS
CLASSIFICACIÓ

Diumenge 05 de febrer.
8:00 h, Jardí de l’Auditori (Autobús).

★★
★★

(Moderada).

EQUIPAMENT

Esmorzar, aigua i roba d’abric.

RECORREGUT

Lineal.

TERRENY

Senders senyalitzats, no senyalitzats i pistes forestals.

EXPERIÈNCIA

Pràctica excursionista habitual.

ENCARREGAT

S.A.S.E.

05 diumenge
Itinerari: Sant Joan de Penyagolosa-Les Saleres-Barranc de l’Antona-Mas de Benages Vell-Mas de
les Mallades-El Fontanal-Mas del Sord-Pou de la Canaleja-Peiró de la Vega-Xodos.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

10,5 km
400 m
620 m
3:30 h

Eixirem de Sant Joan i predrem el camí que creuant el barranc de la Pegunta arriba al campament
Lloma Velà, continua fins al barranc de l'Antona i ascendeix al costat d'ell fins a arribar al mas de
Benages Vell, on seguirem la pista forestal que ens porta al mas de Sanaüja.
Ací predrem la pista en direcció al Pla de la Creu, per a abandonar-la al poc per un camí que ens
portarà al mas de les Mallades, tan volgut per la nostra companya Rosa García. Les vistes cap al
pic de Penyagolosa i cap al sud són àmplies i meravelloses.
Continuarem fins al collet de la Moleta de Gargant, des d'on la senda descendeix decididament a
cercar la font del Fontanal de Dalt, la més cabalosa del Fontanal i el mas del Sord. Des del proper
mas de Els Colejals, la senda baixa al frondós barranc del Mas de Vela, contínua al costat del barranc, passa pel Pou de la Canaleja i arriba a la Caseta de Ximo el Sastre.
Al poc enllaçarem amb el GR 33 que seguirem fins al Peiró de la Vega, on ho abandonarem per a
pujar a Xodos pel Camí dels Pelegrins.
Observacions: Com celebrarem els 10 anys de les Intercomarcals, hem pensat fer un dinar de
germanor i dinarem tots junts al restaurant bar Porcar, de Xodos.
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Per assabentarse de les condicions climatològiques previstes per al dia de l’activitat, cal preguntar uns
dies abans en la seu del Centre o consultant directament en les següents págines web:
http://www.tiempo.com/
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios?p=12

PREUS I INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

SOCIS DEL CEC: 25 € per persona
Inclou el transport en autobús, el dinar a Xodos i les despeses d’organització.
Al preu anterior cal afegir l’assegurança sanitària en cas d’accident
esportiu, excepte per als que estiguen federats, i que té un cost addicional de 2 euros per persona.

Una vegada confirmada la disponibilitat de la plaça, el pagament pot
efectuar-se de dos maneres:

LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el divendres 27 de gener.

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En qualsevol dels següents comptes
bancaris a nom del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cognom així com l’activitat (Nom cognom—Activitat), per què es puga
identificar clarament:

La Caixa: IBAN ES83 2100 1572 6302 0003 8872
La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:
Bankia: IBAN ES11 2038 6317 8660 0001 4822
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i
divendres de 19 a 21 hores.
Triodos: IBAN ES98 1491 0001 2121 0542 2626
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el
DNI, i si és la primera vegada , adjuntant fotocopia de la llicència fedeABONANT-HO en la seu del CEC.
rativa
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat.

