
El Paraigua, 2009-2010 
Serra de Mont-roig: ermita de Montalegre i tossal de Sant Jordi 

 

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             

Carrtera C-13 km 64. La Barónia de Sant Oísme (Camarasa) 

 

Diumenge dinarem al restaurant  Lisard (cuina romàntica)  Carretera LV-9047 km 9,3     

(Sant Llorenç de Montgai).                                                                                  www.lisard.net 

Dinarem escudella i carn d’olla. Qui no vulgui escudella pot demanar peix fresc. Cal 

comunicar-ho a l’inscriure-us a l’excursió. 

 

Preu pensió completa: 57,00 € 

Només dinar diumenge: 21,00 € 

Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, cantimplora i bastons. També tot allò que us 

sembli imprescindible per fer nit. 
 

Etapa nº 9– Dissabte, 16 de gener de 2010 

Sant Llorenç de Montgai-Ermita de Montalegre 

Horaris dissabte: 

7:30 h Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

 

Qui surti de Barcelona i rodalies 

10:00 h Restaurant  Can Pere (Camarasa) 

 

Havent esmorzat 

10: 15 h Sant Llorenç de Montgai Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS AL RESTAURANT  CAN PERE (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 per agafar la C-13 

direcció a Camarasa fins arribar a l’entrada de Camarasa. A mà esquerra es troba el 

restaurant. 

 

Distància des de Barcelona a Camarasa: 165 Kms. 

Distància des de Barcelona a La Baronia de Sant Oísme: 186 Kms. 

 

Itinerari de l’excursió:  Aparcament a la  pista que surt del Km 10, 4 de la carretera LV-9047 (Sant 

Llorenç de Montgai) (280m) - Collada de Llorenç (619 m) - Ermita de Montalegre (866 m) - Coll de 

Porta (811 m) - Refugi de l’ Extrem (745 m) - Coll d’ Orenga (402 m) -Aparcament (280 m). 

 

 Temps: 5 hores i 30 minuts, sense comptar aturades. 

 

http://www.lisard.net/


Característiques:  A uns quants metres abans d’arribar a Sant Llorenç de Montgai, prenem una pista 

a mà dreta en direcció nord  (l ’antic camí que comunicava els pobles de Sant Llorenç de Montgai i 

de Vilanova de la Sal) per dirigir-nos als estimvalls del Mont-roig i pel coll de Llorenç, a l’ ermita de 

Montalegre. L’ ermita constitueix un esplèndit mirador sobre tota la comarca. En aquest punt 

comença la cinglera del Mont-roig, que s’estén cap a l’est. Continuarem cap a l’est per recórrer la 

carena de la serra del Mont-roig i arribar al punt més elevat de la serra, amb una magnífica 

panoràmica sobre els contorns; al sud, destaquen l’embassament de Sant Llorenç, a llevant, la 

continuació del carenam del Mont-roig, el tossal de Sant Jordi; el nord és presidit per la serralada del 

Montsec i les aigües de l’ embassament de Camarasa. Continuarem cap a llevant, ara descendint 

direcció el coll de porta per arribar al refugi del pletiu de l’ extrem on dinarem -el nostre dinar de 

motxilla-. Desprès de dinar abandonarem la carena i descendim per un corriol fins arribar a una pista 

que a mà dreta ens portarà al coll d’ Orenga, que separa les fraus del Mont-roig i l’esquerpa 

muntanya de Sant Salvador, situada al sud i que hem contemplat durant tot el descens. Al deixar el 

barranc del Pla de Fugues, anirem a cercar la pista que ascendeix des de l’embasament de Sant 

Llorenç, fins a Vilanova de la Sal, que hem creuat, més amunt, al començar l’itinerari. 

 

Etapa nº 10–Diumenge, 17 de gener de 2010 

Central hidroelèctrica  de Camarasa-ermita de Sant Jordi 

Horaris diumenge:  

8:00 h. Hostal Doll Esmorzar 

9:30 h Central hidroelèctrica de Camarasa  Comença la caminada 

14:00 h. Restaurant Lisard Dinar 

 

ITINERARI AMB COTXE FINS A LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE 

CAMARASA (DIUMENGE) 

Des de Barcelona, Autovia A-2 direcció Lleida fins a la sortida Nº 504.  

Continuem per la C-53, direcció Balaguer. Sortida: Balaguer– Andorra per agafar la C-13 

direcció a Camarasa. Al sortir de Camarasa direcció a Tremp, per la mateixa C-13, cal 

arribar al Km 44,8. fins al pont de l’illa o del pastor sobre el riu Segre. NO L’ARRIBEM A 

CREUAR. Prenem una carretera estreta que surt a mà dreta que ens porta a la central 

hidroelèctrica de Camarasa. 

 

Itinerari de l'excursió: Central hidroelèctrica de Camarasa (321 m) - ermita de Sant Jordi 

(679 m) - Tossal de Sant Jordi (729 m)- Central hidroelèctrica de Camarasa (321 m) 

 

 Temps: 3 hores 40 minuts, sense comptar aturades 

 

Característiques: Pujarem a l’ermita de Sant Jordi i al tossal de Sant Jordi. En aquest darrer indret es 

va establir l’exèrcit republicà. La muntanya s’alça vertiginosament sobre l’aiguabarreig de la 

Noguera Pallaresa, que procedeix del nord, i el Segre, que ve per llevant, traçant una corba sota la 

serra de Carbonera. Des del cim es contempla, ben propera, la serra del Mont-roig, on hi havia 

l’enemic. L’ermita de Sant Jordi ha estat molt restaurada a causa de les destrosses que patí en la 

guerra civil. Des d’aquí dalt es pot observar la Plana de Balaguer. És una balconada excepcional 

sobre la comarca de la Noguera. 



 

Responsables: Enric Homedes i Carme Roig, amb la col·laboració de Josep Mª. 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, 12 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.  També el dinar que trieu si veniu a dinar diumenge.  

mailto:enrichomedes@telefonica.net

