
El Paraigua, 2012-2013 
 

 

   Pallars Jussà 
 
Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 28 € per persona (no hi ha peatges en aquest 

recorregut) 

Hostalatge dissabte: Hotel Segle XX. Plaça de la Creu, 8, TREMP. Tel 973 65 00 00. 

http://www.hotelseglexx.info. (en realitat, és a la mateixa carretera i té pàrking per clients, 

al carrer Sant Jaume, el primer a la dreta)  Preu pensió complerta: 55 € (inclou visita) 

Dinar diumenge: Al mateix hotel. Preu dinar diumenge: 13 €. Esmorzar: 5 € 

Visita dissabte. A l’excursió hi ha inclosa la visita del castell de Mur i de la Col·legiata de 

Santa Maria. El preu pels qui no es queden a dormir és de 3€, 

Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora i vestit de pluja. També tot allò 

que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Horaris de dissabte 

  7:30 Palau de Pedralbes 

10:00   Guàrdia de Noguera. Cementiri 

10:15.  Inici de la caminada 

 

ITINERARI AMB COTXE FINS EL PUNT DE TROBADA. 185 km des de Barcelona. 

Sortida de Barcelona: Agafeu la B-23 per la Diagonal i la A2 (N-II) fins a Tàrrega. Sortida 

504 (Vilagrassa-Balaguer). Preneu la C-53 direcció Balaguer, fins el km 142, passat 

Bellcaire d’Urgell, on agafarem la c-148A fins la primera rotonda, a la dreta direcció Tremp 

per la C13. Passarem Camarasa i Cellers (restaurant el llac, és l’últim lloc per esmorzar) fins 

passat el km 78, on agafarem la LV9124, i a dos km està Guàrdia de Noguera que deixarem 

a l’esquerra i aparcarem en un descampat a la carretera davant del cementiri. 

Des de Vic/Manresa. Agafar l’eix transversal fins a Cervera, prendre allà la A2 (N-II) fins 

la sortida 504 i seguir el detall de la ruta indicada més amunt. 

 

Itinerari: Guàrdia de Noguera (524m) – Castell de Guàrdia (700m) – Collmorter (794m) – 

Miravet (996m) – Castell de Mur (856m) – Col·legiata de santa Maria de Mur- Collmorter – 

Guàrdia de Noguera 

 

Característiques. Excursió circular amb un tram comú des de Collmorter. S’inicia 

l’excursió des de Guàrdia de Noguera per una pista que molt lentament va pujant fins el 

punt on deixem el camí ample per agafar un corriol que puja dret fins el primer castell de la 

ruta, el de Guàrdia, a 700m. Aquí farem ganyips. Seguim la pujada pel llom de la muntanya 

direcció est-oest, passant pel petit nucli de Collmorter. Seguim enfilant-nos, deixem el 

DISSABTE 11 DE MAIG 

 

Guàrdia de Noguera – Castell de Guàrdia – Collmorter – Castell de Mur –Santa Maria de 

Mur – Casa forta de Miravet 

 

 

http://www.hotelseglexx.info/


castell de Mur a l’esquerra i agafem una pista que ens durà al lloc de Miravet (amb torre de 

defensa del segle XIII, en ruïnes) que deixarem a la dreta. Pugem una mica més fins el coll 

de les Mosques (996m) que ens permet una esplèndida vista del Pallars Jussà, i des de dalt 

de dos dels tres castells de la ruta. 

Baixem fins el refugi, on dinarem. A continuació, continuem baixant fins el Castell de Mur 

(segle X i XI), on farem una visita al castell i a la col·legiata, que està programada a les tres 

de la tarda. 

Un cop acabada la visita, baixarem per un camí diferent al de la pujada fins a Guàrdia de 

Noguera. 

 

Nota sobre els horaris. Es faran ganyips relativament aviat, a  una hora de l’inici de 

l’excursió. Es dinarà a quarts de dues, les dues. 

Temps estimat: 5 h, sense comptar les parades. 

Distància: 13,7 km. 

Desnivell acumulat: 521m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00. Sortida de l’hotel Segle XX, desplaçament fins l’inici de l’excursió 

(per qui vagi directament, carretera C1412, entre km 57 i 58, cartell “camí de Nerets”, 

seguir camí asfaltat 1,2 km fins cartell “Serra de Nerets”) 

9:15. Inici de l’excursió 

 

Itinerari: Inici (500m) – Clot de Moles (600m) – La Potada de Botzop (565m) – Roc de 

Nerets (900m) – St. Bartomeu (537m) – Fi de l’excursió (500m) 

 

Característiques. Excursió circular que iniciem per una pista que deixem de seguida per 

seguir un camí que ens porta al Clot de Moles, lloc d’on es treien aquestes pedres. Després 

d’un camí amb dificultats de senyalització, baixem uns metres fins “la potada de Botzop”. 

D’allà seguirem aquest camí fins arribar a una pista ampla que suaument, durant 3  km, ens 

porta fins al Roc de Nerets, on gaudirem d’una vista de 360º sobre el Pallars Jussà. 

Baixarem per un còmode camí ben senyalitzat fins l’ermita de St. Sebastià, en ruïnes. Des 

d’allà baixarem suaument fins on hem deixat els cotxes. La vegetació del recorregut és la 

d’un bosc poc espès en general, bàsicament de pi i alzina. 

 

Temps estimat: 3 h i 30 minuts, sense comptar les parades. 

Distància: 11 km. 

Desnivell acumulat: 490m 

  

Responsables: Carme  Esteban i Joan Lleonart 

QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS:  

Heu  d’avisar a Joan Lleonart, per correu electrònic joan.lleonart@telefonica.net o per 

telèfon 606 40 39 55, no més tard de dilluns 6 a les 10 de la nit, indicant dia o dies que 

vindreu i si podem disposar del vostre cotxe. Donarem resposta als correus o missatges de 

veu per confirmar que l’hem rebut. 

 

DIUMENGE 12 DE MAIG 

 

Clot de Moles – La potada de Botzop – Roc de Nerets – Ermita St. Bartomeu 

 

 


