
El Paraigua, 2007-2008 
Montsec d’Ares  

 
Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadores 

 Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 30 € 

Hostalatge:  Hotel “Cal Maciarol”, Afores, s/n–ÀGER Tel. i fax: 973 455 047 
 http://www.agroturisme.org/casa.php?id=maciarol 

Quan completem les habitacions de “Cal Maciarol”, anirem ocupant les de “Casa Portolà”  
Cabezas, 14 –ÀGER Tel. 973 455 142 

Diumenge dinarem a “Cal Jordi”, a LES AVELLANES 
Preu pensió completa: 53,00 € 

Només dinar diumenge: 20,00 € 
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, binocles, cantimplora, bastons. També  tot 

allò que us sembli imprescindible per fer nit. 
 

Etapa nº 9– Dissabte, 19 de gener de 2008 
Ermita de Pedra–Mare de Déu de Colobor 

Horaris dissabte: 

7:00 h. Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

 
Qui surti de Barcelona i rodalies 

10:00h “Cal Maciarol” 
Havent esmorzat 

Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA (DISSABTE) 
Des de Barcelona, Autovia A-2 direcció Lleida fins a la sortida Nº 504.  
Continuem per la C-53, direcció Balaguer. Sortida: Balaguer– Andorra. 
Creuar Balaguer (C-148A) fins arribar a la C-12 direcció Àger. 
Uns metres abans d’entrar a Àger (tot just al davant dels bombers) cal agafar el camí asfaltat 
que surt a l’esquerra que passa pel davant del cementiri. Continuem per aquest camí dos 
quilòmetres, fins arribar a “Cal Maciarol”. 

Distància des de Barcelona a Àger: 206 Kms. 
 

Itinerari de l’excursió: Cal Maciarol (754m)–Font de Pedra (850m)–Ermita de Pedra (1.020m)–
cabana i cobert de Gabrieló (1.300m)–Mare de Déu de Colobor (1.090m)–Àger 
(600m)–Font de Pedra (850m)–Cal Maciarol (754m) 
Desnivell: 631m. Temps: 5 hores i 30 minuts, sense comptar aturades 

 

Característiques: Aquesta caminada ens situa al vessant sud de la serra del Montsec d’Ares. 
Amb inici i final a Cal Maciarol. Passa per dos dels indrets més emblemàtics de la 
vall: l’ermita de Pedra i el santuari de Colobó. Durant el recorregut podrem veure les 
serres amb més rellevància de la comarca, situades entre el Montsec i la Baixa 
Noguera. 



 
Etapa nº 10–Diumenge, 20 de gener de 2008 

Congost del Pas del Llop–Monestir de Vallverd–Tragó de Noguera 

Horaris diumenge:  

8:00 h. “Cal Maciarol” Esmorzar 
Desplaçament amb cotxes fins a ALBEROLA, punt d’inici de la caminada 

9:45 h. a la plaça d’ALBEROLA Comença la caminada 
Desplaçament amb cotxes fins a LES AVELLANES, on dinarem 

14:00 h. “Cal Jordi”, a LES AVELLANES Dinar 

ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA (DIUMENGE) 
Des d’Àger, per la C-12 fins al desviament (a mà dreta) de Vilamajor/Tartareu 
Abans d’entrar a Vilamajor cal agafar direcció a Tartareu. 
Creuar Tartareu per agafar la carretera que ens porta a Alberola. A l’arribar a la cruïlla, 
agafem la carretera (a mà dreta) que ens porta a Alberola. 
Per arribar a la plaça d’Alberola, tot just passada la bàscula cal agafar el camí de la dreta. 

Qui vingui des de Barcelona, a Balaguer ha d’agafar la carretera C-12 
fins al desviament (a mà esquerra) de Vilamajor/Tartareu. 

 
Itinerai de l'excursió: Alberola (663m)–Congost del Pas del Llop (560m)–Monestir de Santa 

Maria de Vallverd (390m)–Tragó de Noguera (456m)–Monestir de Santa Maria de 
Vallverd (390m)–Congost del Pas del Llop (560m)–Alberola (663m). 

Desnivell: -377 +377 Temps: 3 hores 30 minuts, sense comptar aturades 
Descripció: Des d’Alberola, es baixa pel peu de la serra de Montdeví fins les restes del 

monestir cistercenc de Santa Maria de Vallverd (s. XI). 
A prop queda l’embassament de Santa Anna. Com que, malahuradament, la sequera 
persisteix, podrem visitar les ruïnes del poble Tragó de Noguera, engolit per les 
aigües de l’embassament l’any 1964. A la part alta de les ruïnes de poble hi ha, 
encara dempeus, l’ermita de la Mare de Deu del Castell. 
A l’altre costat de les aigües, cap a ponent, tenim la serra dels Monts de Tragó. 
Al sud ens queda l’obaga de la serra de Sant Miquel, amb els Picons d’Os com a 
indret més característic. 
De Tragó de Noguera retornarem a Alberola, on hem deixat els cotxes. 

Responsables: Enric Homedes i Carme Roig, amb la col·laboració de Josep M. Herraiz 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  
Per a l'organització dels cotxes i la reserva de places a “Cal Maciarol” i al restaurant de 
diumenge heu de telefonar a l’ Enric Homedes (93 218 97 82 / 679 374 211). 
També podeu enviar-li un correu electrònic  enrichomedes@telefonica.net 
Feu-ho abans de dimarts, 15 de gener,  a les 10 h. de la nit.  
Trameteu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies vindreu i si podem disposar del 
vostre cotxe. 


