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Informació general
Propòsit.Coneixerem dos de les muntanyes 
més rellevants de la zona anomenada la 
Hoya de Huesca, especialment els coneguts 
Mallos de Riglos. Ambdós, paratges amb 
excel·lents vistes vers el Pirineu i sobre la 
Hoya. Punts de turisme ornitològic per ser 
llocs de nidificació als espectaculars cingles 
de conglomerats.
Excursions. Dissabte arribarem a Loarre i 
farem una visita guiada al castell romànic. 
Dinarem de motxilla i a continuació 
caminarem un itinerari circular corresponent 
al PR-HU-105 amb l'ascensió al cim de 
Puchilibro (1595 m). Seran 3.30 h, i +545 m.
Diumenge, després d'esmorzar, farem el PR-
HU-98, circular a los Mallos de Riglos, amb 
sortida i arribada des de l'alberg de 2.45 h, i 
+320 m.
Allotjament. Serà a l’alberg de Riglos en 
règim de pensió completa (sopar, dormir, 
esmorzar i dinar), en habitacions de 6 i 8 
places, equipades amb bany i dutxa, mantes i 
calefacció.
L'esmorzar i dinar del dissabte serà de 
motxilla.

 Inscripcions
El preu de la sortida és de 65€ els socis i 80€ els no socis.
Com sempre en aquests casos, estem limitats per les places de l’autocar i per la capacitat de l’allotjament.
A partir de la recepció d’aquesta convocatòria ja es poden fer les preinscripcions. Els socis cal que abans 
del 7 d'octubre hagin fet l’ingrés de 25€ a compte pel procediment habitual (codi entitat 0107938 de la 
Caixa), tot indicant el vostre nom.  Els no socis, han d’enviar un correu a  grupdesenders@cegracia.cat 
per demanar plaça (adjuntar telèfon de contacte) i, a partir del dia 08 d’octubre, se’ls informarà  de la 
disponibilitat de plaça per tal que puguin fer l’ingrés de 25€ de preinscripció. A partir del 22 d'octubre 
tothom haurà de completar la inscripció amb l'ingrés de 40€ o 55€ respectivament.
Altres dades:
Sortirem amb l’autocar a les set del matí (7.00 hores) des de  Av. Príncep d’Astúries/Guillem Tell, i està 
previst tornar a Barcelona diumenge de vuit a nou del vespre. L'esmorzar es farà a l'Àrea de Torrefarrera de 
l'A-2. Recordeu de subscriure la llicència federativa per a la cobertura de riscos a la muntanya. Qui no la 
disposi el dia de la sortida, se li haurà de formalitzar a l'autocar la de dos dies al preu de 5,60€.
Per a més informació poseu-vos en contacte a través de la nostra adreça electrònica 
grupdesenders@cegracia.cat, s'adjunten mapes i tracks GPS.
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