
El Paraigua, 2011-2012 
Port d’ Àger i Montsec d’Àres 

 

Desplaçaments: cotxes particulars  

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 32 € per persona 

Hostalatge: sopar, dormir i esmorzar: “Hostal Doll”                                Teléfon: 973 455 095             

Carretera C-13, km 64. La Barónia de Sant Oïsme (Camarasa) 

 

Diumenge dinarem al restaurant  Cal Maciarol, a Àger. Teléfon: 973 455 047 

 

Preu pensió completa: 58,00 € 

Només dinar diumenge: 19,00 € 

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

sembli imprescindible per fer nit. 
 

Etapa nº 9– Dissabte, 21 de gener de 2012 

Sant Jaume de Cas-Castell de Montclús-Sant Urbà 

Horaris dissabte: 

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

 

Qui surti de Barcelona i rodalies 

09:45 h Aparcament a la via Romana  

d’Àger (mirador) 

(C-12, punt quilomètric 195 ) 

 

Havent esmorzat 

10: 00 h Sant Jaume de Cas Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS A L´APARCAMENT DEL MIRADOR  (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’ arribar al punt 

quilomètric 195, trobareu a mà dreta el mirador i aparcament de la via Romana d´Àger.  

 

Distància des de Barcelona a La Barónia de Sant Oïsme: 186 Kms. Total sortida 574 kms. 

 

Itinerari de l’excursió:  Sant Jaume de Cas (850 m) -Turó de les Torres (850 m) - Serrat de la 

Palomera (570 m) - Ermita de Sant Urbà (489 m) - Sant Jaume de Cas (850m). 

Desnivell acumulat: pujada (536 m) i  baixada (472 m).  Distància: 19 Km. 

 Temps: 5 hores, sense comptar aturades. 

 

Característiques: Itinerari circular. Començarem la caminada a uns metres de les torres del Castell de 

Cas (segle X).  Al costat hi trobarem  l'ermita romànica de Sant Jaume de Cas, dels segles XI-XII 

amb un interior molt bonic. A pocs metres d’aquest indret deixarem la pista principal per endinsar-

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2363097


nos entre rouredes i alzinars cap un indret idíl·lic. Planejarem pel damunt del Serrat de la Palomera  

on gaudirem d’unes fantàstiques vistes (si la boira ens ho permet) de la Serra de Montclús, del 

Montsec de Rúbies i del pantà de Camarasa. Ens dirigirem cap el poble de Montclús, on ara només 

queda dreta l'ermita de Sant Urbà i les ruïnes del castell i d'algunes cases. La capella de Sant Urbà 

està edificada en un lloc impossible, fent equilibris sobre el precipici. Des d'aquí podrem admirar 

l'impressionant caos de roques i parets creat per la natura. Finalment continuarem per l'antic camí de 

ferradura entre Santa Linya i Sant Urbà per retornar cap a les Torres de Cas. 

 

 

Etapa nº 11–Diumenge, 22 de gener de 2012 

Castell de Sant Llorenç d´Àger - Barranc de la pardina 

Horaris diumenge:  

8:00 h. Hostal Doll Esmorzar 

9:45 h Carretera del coll d´Àres  Comença la caminada 

14:00 h. Cal Maciarol, a Àger Dinar 

 

ITINERARI AMB COTXE FINS A L’HOSTAL DOLL (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. Agafar la C-13 direcció Camarasa fins 

arribar a l’ Hostal Doll, a La Barónia de Sant Oïsme (punt quilomètric 64). 

 

Itinerari de l'excursió: Carretera del coll d’Àres (1051m) - Barranc de la Pardina (950 m) - 

Castell de Sant Llorenç d’ Àger (1066m) - Carretera del coll d’Àres (1051m). 

Desnivell acumulat: pujada ( 310 m) i baixada ( 210 m).  Distància:  9, 9 Km. 

 Temps: 3 hores, sense comptar aturades 

 

Característiques: Itinerari circular que comença en un indret de la carretera del coll d’ Àres, on 

deixarem els cotxes. Ens endinsarem per una pista en direcció al barranc de la Pardina per creuar-lo i  

accedir al Castell de Sant Llorenç d’ Àger. Retornarem a buscar el cotxe per la faldilla del Montsec 

d’ Àres. 

Responsables: Enric Homedes, Carme Roig i Josep María 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  info@floresdebach.eu 

Feu-ho abans de dimarts 17 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.         

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2363174
mailto:info@floresdebach.eu

