El Paraigua, 2010-2011
Coscoll, barranc de Sant Pere i Les Avellanes
Desplaçaments: cotxes particulars
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 25 € per persona
Hostalatge: sopar, dormir i esmorzar: “Hostal Doll”
Telèfon: 973 455 095
Carretera C-13, km 64. La Baronia de Sant Oisme (Camarasa)
Diumenge dinarem al restaurant Casa rural-Alberg Sant Josep del Molí, a Tartareu
Preu pensió completa: 58,00 €
Només dinar diumenge: 20,00 €
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, cantimplora i bastons. També tot allò que us sembli
imprescindible per fer nit.
Etapa Nº 9– Dissabte, 15 de gener de 2011
Santa Linya-El balconet-Sant Pere de Queralt
Horaris dissabte:
7:30 h

Palau Pedralbes
Metro “Palau” (Línia 3)

Qui surti de Barcelona i rodalies

10:00 h

Restaurant Cal Jordi

Havent esmorzat

(Les Avellanes)
10: 15 h

Santa Linya

Comença la caminada

ITINERARI AMB COTXE FINS AL RESTAURANT CAL JORDI (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. A l’entrar al poble de Les Avellanes,
el restaurant Cal Jordi es troba a mà esquerra.
Distància des de Barcelona a La Baronia de Sant Oisme: 186 Kms.
Itinerari de l’excursió: Santa Linya (530m)- El Balconet (700m)- Sant Pere de Queralt (425m)- Santa Linya
(530m).
Desnivell acumulat: pujada (411 m) i baixada (465 m). Distància: 17 Km.
Temps: 4 hores i 30 minuts, sense comptar aturades.
Característiques: El poble de Santa Linya és al peu d'un tossal que s'eleva sobre el barranc de Sant Miquel. Al
cim de l'elevació hi ha vestigis de l'antic castell de Santa Linya. Iniciarem la caminada des de la pista forestal
que porta cap a les ermites de Sant Marc i de Sant Urbà, on hi trobem un trencant que ens condueix a un lloc
meravellós amb unes vistes impressionants: “El Balconet de Santa Linya”, on gaudirem una estona
contemplant l’espectacular paisatge mentre fem ganyips. EL Balconet és un espai natural protegit. Des
d’aquest indret ens dirigirem a L'ermita de Sant Pere de Queralt o de la Vall, situat en un indret espectacular

pel lloc on està ubicada: el cim d'un esperó rocallós situat dins del barranc de Sant Pere. La tornada es fa pel
torrent de Sant Pere.
Etapa Nº 10–Diumenge, 16 de gener de 2011
Congost del pas del Llop - Monestir de Santa María de Vallverd
Horaris diumenge:
8:00 h.

Hostal Doll

Esmorzar

9:45 h

A la plaça d´Alberola

Comença la caminada

14:00 h.

Casa rural-Alberg “Sant Josep del
Molí”, a TARTAREU

Dinar

ITINERARI AMB COTXE FINS A ALBEROLA (DIUMENGE)
Des de la Baronia de Sant Oisme, prenem la carretera C-13 direcció Àger fins al desviament de la
carretera C-12 (a mà esquerra). Al sortir d’Àger cal passar el port en direcció Balaguer fins el
desviament (a mà dreta) de Vilamajor/Tartareu (Km. 189). 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) d’Os de Balaguer.
Itinerai de l'excursió: Alberola (663m)–Congost del Pas del Llop (560m)–Monestir de Santa Maria
de Vallverd (390m)–obaga d’Alberola–Alberola (663m).
Desnivell acumulat: pujada (366 m) i baixada (271 m). Distància: 15 Km
Temps: 3 hores 30 minuts, sense comptar aturades
Característiques: 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,
malauradament, la sequera persisteix, podrem veure les ruïnes del poble Tragó de Noguera, engolit per
les aigües de l’embassament l’any 1964. A la part alta de les ruïnes del poble hi ha, encara dempeus,
l’ermita de la Mare de Déu 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. Des del monestir retornarem a Alberola per l' Obaga d' Alberola.
Responsables: Enric Homedes, Carme Roig i Josep M. Herraiz

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!
Per a l'organització dels cotxes i la reserva de places a l’Hostal Doll i/o pel dinar del diumenge heu de
telefonar a l’Enric Homedes (93 218 97 82 / 679 374 211).
També podeu enviar un correu electrònic a enrichomedes@telefonica.net
Feu-ho abans de dimarts 11 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.

