
 

 

El Paraigua, 2014-2015  
 

Pallars Jussa  

 
 

Desplac ament: cotxes particulars. Preu: 28€ per persona 

(no hi ha peatges en aquest recorregut) 
 

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

http://www.hotelseglexx.info. (en realitat, e s a la mateixa carretera i te  pa rking per clients, al carrer 

Sant Jaume, el primer a la dreta) Preu pensio   completa: 55 €. 

 

Dinar diumenge: Al mateix hotel. Preu dinar diumenge:13 €. Esmorzar: 5 € Mitja pensio , per qui 

vagi divendres: 40 €. Entrada castell: 3,5 € (faciliteu canvi) 

 

Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora i vestit de pluja. Tambe   tot allo   que us 

sembli imprescindible per fer nit a l’hotel. 

 
 

DISSABTE 16 DE MAIG 

Isona – La Posa – Bunquer i trinxeres guerra civil -  

Siall- Castell de Llordà – Llordà 

 

 
Horaris de dissabte 
 
7:00 Palau de Pedralbes  

9:30 Isona, Cafè Modern  

10:00. Preparació llançadores. Inici de la caminada 
 
ITINERARI AMB COTXE FINS EL PUNT DE TROBADA. 180 km des de Barcelona. 
 

Sortida de Barcelona: Agafeu la B-23 per la Diagonal i la A2 (N-II) fins a Ta rrega. Sortida 508 

(Ponts-Guissona-Agramunt-Artesa-Ta rrega). Preneu la C- 14 direccio   Artesa de Segre. 

Travessarem Agramunt i Artesa. A Artesa, agafarem a l’esquerra la L-512, direcció Tremp. 

Continuarem per aquesta carretera fins passat el km 39, on agafarem el trencall que entra   

 a Isona. El punt de trobada és el cafè Modern, a l'antiga carretera, a l'esquerra, on es podrà 

esmorzar. Sinó, abans, en teniu un al Pont d’Alentorn, sortint d’Artesa a uns 2 km. 

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

508 i seguir el detall de la ruta indicada me s amunt. 

 

Itinerari de l’excursió: Isona (689 m) – La Posa (799 m) – Bunquer (851 m) – Siall (999 m) – Castell 

de Llordà (939 m) - Llordà (794 m) - La Posa (799 m) 

 
Característiques 



 

 

Excursio   semicircular amb suport de cotxes-llançadora, que s’inicia a Isona, i que despré s d’una 

pujada per un bosc de pins i alzines centenàries, arriba al jaciment Paleontològic de la Posa. Una 

mica més endavant, podem visitar un búnquer i unes trinxeres de la guerra civil, en estat prou 

acceptable. Continua el camí pujant fins a Siall, primer per un corriol dins un bosc d'alzines, 

després un camí més ample, i finalment un tram de carretera. Des de Siall, baixada fins el Castell 

de Llordà, que visitarem. Després acabarem l'excursió passant pel poble de Llordà, fins a La 

Posa, on ens recolliran els cotxes 
 
Temps estimat: 5h, sense comptar les parades.  

Dista ncia: 14 km. 

Desnivell acumulat: 542 m 
Enllaç Track: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9283454 
 

 
DIUMENGE 17 DE MAIG 

Gurp – Ermita Sant Martí – Santa Engràcia- Gurp 

 

 
 

9:15. Sortida de l’hotel Segle XX, desplaçament fins l’inici de l’excursio   

9:45. Inici de l’excursió 

Itinerari: Inici a Gurp (555m) – Sant Martí (615m) - Santa Engràcia (989 m) – Gurp (555m) 

Característiques. Excursió circular va des del poble de Gurp fins el de Santa Engràcia, passant per 

l'ermita de Sant Martí. Durant el recorregut tindrem a la vista l'Acadèmia de suboficials de Talarn, 

així com la vermellosa vessant nord del barranc de Serós. A Santa Engràcia pujarem fins les 

restes d'un castell on podrem gaudir d'una magnífica vista. 

 
Temps estimat: 3h, sense comptar les parades 

Dista ncia: 7,6 km. 

Desnivell acumulat: 439 m 
Enllaç Track: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5932784 
 

Responsables: Merce   Piqueras, Àngel Vila, Carme Esteban i Joan Lleonart. 

 
QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS: 

Heu d’avisar a Merce   Piqueras, per correu electrònic mpiquer4@xtec.cat o per telèfon 934651014, 

no me s tard de dilluns 12 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. 

Igualment, poseu-vos-hi en contacte si voleu anar divendres, o per venir dissabte per tarda, on 
disposem de places de cotxe. 
 
 
 
 
 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9283454
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5932784

