
Organitza: Associació Excursionista Lillet
 

ASSOCIACIÓ 
____________________________________________________________________

 ANEM A CREMAR TORRONS 2018 
DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ AL PUIG LLUENT

Dissabte 

  Hora i lloc de Trobada: 
         A les 8:00 h. a la plaça de l'ajuntament
         A les 8:30 h. a Sant Jaume de Frontanyà

 

Itinerari: Sant Jaume de Frontanyà (1070m)
puig de Faig i Branca (1520m), Sant Jaume de Frontanyà

 

Aquesta vegada entrarem a l’entorn natural de Sant Jaume, prats herbats, boscos de pi roig, 
boixos, roures i faigs. Tot resseguint la ser
d’ambdós vessants.  

 

         

Recorregut: 13 Km.  

Desnivell acumulat: 600 mts acumulats de pujada.

Temps estimat: 4 hores (sense comptar parades)

Dificultat tècnica: Fàcil.   Moderat s

Ritme de marxa: Normal. 

CAL PORTAR

TOTHOM HI ÉS CONVIDAT L'organització no es fa responsable de possibles accidents ni de cap despesa. 

Activitat gratuïta oberta a tothom, qui estigui interessat, sota 
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plaça de l'ajuntament de la Pobla de Lillet. (Es prega 
a Sant Jaume de Frontanyà, davant de l’església. 

Frontanyà (1070m), serra de Faig i Branca, puig Lluent(1640m) 
puig de Faig i Branca (1520m), Sant Jaume de Frontanyà. 

Aquesta vegada entrarem a l’entorn natural de Sant Jaume, prats herbats, boscos de pi roig, 
boixos, roures i faigs. Tot resseguint la serra de Faig i Branca gaudirem de les serres veïnes 

mts acumulats de pujada. 

hores (sense comptar parades) 

Fàcil.   Moderat si a les cotes altes hi trobem neu.

 

CAL PORTAR ESMORZAR I BEGUDA. 

L'organització no es fa responsable de possibles accidents ni de cap despesa. 

Activitat gratuïta oberta a tothom, qui estigui interessat, sota la seva pròpia 

 

Ajuntament de 

La Pobla de Lillet 

EXCURSIONISTA LILLET 
____________________________________________________________ 

DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ AL PUIG LLUENT   

Es prega puntualitat). 

serra de Faig i Branca, puig Lluent(1640m) 

Aquesta vegada entrarem a l’entorn natural de Sant Jaume, prats herbats, boscos de pi roig, 
gaudirem de les serres veïnes 

 

i trobem neu. 

L'organització no es fa responsable de possibles accidents ni de cap despesa. 

pròpia responsabilitat. 


