
El Paraigua, 2008-2009 
Sant Mamet i Barranc de Canemars 

Desplaçaments: cotxes particulars 
 Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 30 € per persona 

Hostalatge sopar, dormir i esmorzar: Hostal “Doll” Teléfon: 973 455 095 
Carretera C-13 km 64, La Baronia de Sant Oïsme (Camarasa)  

 http://www.lleidatur.com/esp/hotelsb2.html 
Diumenge dinarem al restaurant “Can Quel” (Fontllonga). 

Accés pel desviament en el Km 58 de  la C-13  
Preu sopar, dormir i esmorzar: 56,00 € 

 Preu dinar diumenge: 20,00 € 
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, binocles, cantimplora i, sobretot, bastons per 

la baixada de Sant Mamet!!!! També tot allò que us sembli imprescindible per fer nit. 
 

Etapa nº 9– Dissabte, 17 de gener de 2009 

Figuerola de Meià-Sant Mamet 

Horaris dissabte: 

7:15 h Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

Qui surti de Barcelona i rodalies 

10:00 h Figuerola de Meià Havent esmorzat 
Xofers porten cotxes  fins a Peralba, punt final de l’excursió 

10:15 h Figuerola de Meià Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS A FIGUEROLA DE MEIÀ  
Des de Barcelona, Autovia A-2 direcció Lleida fins a la sortida núm. 504.  
Continuem per la C-53, direcció Balaguer. Sortida: Balaguer–Andorra per agafar la C-13 en 
direcció a Camarasa. Passat Camarasa, desviament a la dreta per la LV-9131 que ens portarà 
a Figuerola de Meià 

Distància des de Barcelona:  182 Kms. 

Itinerari de l’excursió: Figuerola de Meià (760m)–Tossal de Montservó (1.136m)–Sant Mamet 
(1.391m)–Peralba (740m) 

 Temps: 5 hores i 30 minuts, sense comptar aturades 

Característiques: Partint de Figuerola de Meià, pujarem cap al cim de la serra de Sant Mamet. Quan 
arribem al cim, dinarem –el nostre dinar de motxilla– en el refugi, que ha estat restaurat 
recentment i equipat amb llar de foc i amb energia solar. Al costat del refugi (que fou la casa 
de l’ermità) trobem les restes de l’ermita de Sant Mamet. La vista és impressionant. Al nord 
veurem el Montsec d’Ares i el Montsec de Rúbies separats pel congost de Terradets, a través 
del qual es divisa el Pirineu. A llevant tenim la Coma de Meià amb Santa María i Vilanova en 
primer terme. Bona visió de l’Urgell i del Solsonès; també de les serres veïnes de Montclús i 
del Montroig. Més lluny, les serres de Prades, Montserrat i el Montseny. Al baixar, quan anem 
a buscar la pista de Santa Maria de Meià a Peralba, passarem pel costat de les restes del castell 
d’Orenga (s. XI), bastant malmès actualment. 



 

Etapa nº 10–Diumenge, 18 de gener de 2009 

La Baronia de Sant Oïsme-Barranc de Canemars 

Horaris diumenge:  

9:00 h. Hostal “Doll” 
La Baronia de Sant Oïsme (Camarasa) 

Esmorzar 

10:00 h. Hostal “Doll” Xofers fan llençadora fins 
el punt final de l’excursió 

10:15 h Hostal “Doll” Comença la caminada 
13:45 h. “Can Quel” (Fontllonga) Dinar 

ITINERARI AMB COTXE FINS A L’HOSTAL “DOLL” (DIUMENGE) 
Des de Barcelona, Autovia A-2 direcció Lleida fins a la sortida núm. 504.  
Continuem per la C-53, direcció Balaguer. Sortida: Balaguer–Andorra per agafar la C-13 
direcció a Camarasa fins arribar al Km 64 (La Baronia de Sant Oïsme). 

Itinerari de l’excursió: Hostal “Doll” a La Baronia de Sant Oïsme (360m)–Obaga de Santa 
Margarida (600 m)–Barranc de Canemars (620m)–Km 63 de la C-13 (341m) 

 Temps: 2 hores 40 minuts, sense comptar aturades 

Característiques: Sortim de la Baronia de Sant Oïsme, poblet minúscul, en un estrep, que domina 
l’embassament de Camarasa. Es conserva encara ferma la torre cilíndrica i alguns panys de 
muralles del castell. També hi ha una bonica església romànica, de les darreries dels segle XI. 
Des de Sant Oïsme es gaudeix d´un cop de vista magnífic sobre el Montsec d´Ares i els 
Terradets. Des de la Baronia de Sant Oïsme creuarem la carretera C-13; per un camí ens 
endinsarem per antics camps de cultiu en terrasses, abandonats i recoberts per alzines, roures i 
boix. També gaudirem de bones vistes del Montsec, Terradets i la pedrera de Meià. 

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 l’hostal “Doll” 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, 13 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.  


