
EL PARAIGUA, 2013-2014 

 

Dues Valls Pirinenques: La Llosa i Bescaran 

 

Desplaçaments : cotxes particulars, sense llançadora 

 Kilometratge total 417km, anada Tunel del Cadí, tornada per Pons 

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

Hostalatge: “Hotel Nice”        www.hotelnice.net  

       C/ Pau Claris nº 4        La Seu d'Urgell          telèfon: 973352100 

      Preu pensió completa : 60 € (però si el grup és inferior a 20 p seran 64 €) 

Porteu: dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, capellina, i tot allò que us sembli 

necessari. 

 

Dissabte, 14 de Setembre de 2013        La Vall de la Llosa  

 

Horari dissabte 

7:00 h    Estació de Renfe de Barcelona ¨C St. Andreu Arenal, qui surti de Barcelona 

i rodalies 

10:15 h  El punt de trobada descrit més avall. Havent esmorzat. 

      Inici de l'excursió. 

Itinerari amb cotxe fins a l'inici de l'excursió 

Des de Barcelona C-58 fins a Terrassa, i aquí es pot continuar per la mateixa fins a 

Manresa, o agafar directament la C-16/E-9 en direcció al túnel del Cadí. Passat el túnl 

del Cadí s'ha de de seguir en direcció a La Seu d'Urgell i arribar fins a Martinet. Just 

passat el poble agafarem un trencall a la dreta que va fins a Lles, i continuarem en 

direcció a l'estació d'esquí nòrdic de Cap del Rec, però aviat agafarem un trencall que 

diu Viliella. Es tracta d'una carretera estreta i asfaltada que porta fins aquest poble. 

Desprès seguirem per allà on indica Salt del Molí. Es tracta d'una pista d'uns 3 Km, 

en que els dos primers estan força bé, però l'últim no gaire (millor que els cotxes no 

siguin massa baixos de sota). 

A Can Jan de la Llosa deixarem els cotxes i començarà la caminada. Per aparcar 

caldrà pagar 2€ per cotxe. 

 

Itinerari de l'excursió 

Can Jan de la Llosa (1650 m) ¨C Pla de la Molina (1800 m) - Prat Xuixirà (2020 m) -  

Cabana dels esparvers (2100 m) ¨C Pla de vall Civera (2300 m). 

La tornada és pel mateix camí. Si algú creu que no pot fer l'excursió sencera, pot 

retornar fàcilment enrere.  

Desnivell: 650 m.   Recorregut: 16,5  Km.   Temps estimat: 6:30 h, sense comptar 

aturades. 

Característiques: Des de Can Jan fins a prat Xuixirà anirem sempre per una pista 

tancada al trànsit de vehicles i de molt bon caminar, sempre enmig del bosc i per la 

vall del riu La Llosa. En el moment de redactar aquesta nota estava exuberant d'aigua 

per tot arreu. De fet és un passeig en suau pujada apte per a tothom. Després el camí 



s'estreny fins arribar a La Cabana dels Esparvers, on hi ha uns extensos plans. 

Continuarem seguint el camí de l'esquerra per la Vall Civera, que té un pendent una 

mica més pronunciat. 

La caminada sencera és una mica llarga, però no té cap dificultat tècnica.  

Presenta les característiques típiques d'una Vall pirinenca i és de gran bellesa.   

 

Diumenge, 15 de Setembre de 2013       Els entorns de Bescaran 

 

Horari dissabte 

8:00 h    “Hotel Nice”   La Seu d'urgell                     esmorzar 

9:00 h     Desplaçament en cotxes fins el punt d'inici de la caminada  

9:45 h     Bescaran.  Comença la caminada. 

13:30 h   “Hotel Nice”   La Seu d'urgell             DINAR 

 

Itinerari amb cotxe fins a l'inici de l'excursió 

Sortint de l'Hotel, agafarem la carretera que va cap a Puigcerdà. Despres de 5 Km 

agafarem a l'esquerra el trencall d'Estamariu i Bescaran, i després de 10,8 Km de 

carretera asfaltada estreta, arribarem a Bescaran. Aparcarem els cotxes a la part alta 

del poble, en una plaça. 

Itinerari de l'excursió 

Bescaran (1400 m) ¨C Borda de Cervellà (1604 m) ¨C Borda de Segalers (1620 m) ¨C 

El Pontiró   (1510 m) - Bescaran (1400 m) 

Desnivell: aprox. 220 m.    Recorregut: 6 Km  Temps estimat:2:45 h, sense comptar 

aturades. 

Característiques 

Des de Bescaran fins a la Borda de Cervellà, anirem per un camí de bast de pujada, 

fins arribar a una pista quasi plana que porta a la borda dels Segalers. Prop d'allà 

agafarem un camí també de bast, de baixada, que ens tornarà a Bescaran. Tots els 

camins estan fressats i no presenten especial dificultats. 

Responsables: Teresa M. Correig i Joaquim M. Nogués 

 

QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!!! 

També es pot anar a l'hotel el divendres al vespre. Heu de comunicar directament amb 

l'hotel, dient que sou del grup de T. Correig (el preu de la mitja pensió és sobre els 50 

€) 

Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l'hotel pel 

dissabte, contacteu amb la Teresa M. i el Quim. Preferiblement per correu electrònic  

tcorreig@gmail.com (també per telèf. 932139674) 

Feu-ho abans de dilluns, 9 de Setembre les 10 h de la nit. Trameteu un missatge clar 

i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu, i si podem disposar del vostre cotxe 


