
El Paraigua, 2015-2016 
Alt Urgell: Canal de la Jaça - Perles/Alinyà/Llobera  

 

Desplaçaments: cotxes particulars. Quilometratge total: 395 km. Cost per persona de la 

despesa dels cotxes organitzats: 22 €.  

Farem llançadora dissabte (26,km) i diumenge (6,km)  

 

Hostalatge:  Fonda “La Masía” (Josep Esteve) 

Avinguda Roser Roca, s/n 25790 PERAMOLA Telèfon: 973 470 275 

Preu pensió completa: 55,00 € 

Preu només dinar diumenge: 16,00 € 

 

Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, cantimplora, bastons, crema solar... També  

tot allò que us sembli imprescindible per fer nit. 
 

Dissabte, 16 d’abril de 2016 

De La Penella  a Masies de Nargó(Alt Urgell) 

Horaris dissabte: 

7:00 h. Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

 

Qui surti de Barcelona i rodalies 

09:45 h 

 

Havent esmorzat, després del Km 146 

de la C-14. primera sortida a la dreta 
Segon punt de trobada 

Organització de la llançadora 

10:25 h La Penella(Formatges Castell-Llebre) Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE  

Des de Barcelona, A2, sortida 545; C-1412 fins a Pons; C-14, passat el pont del Segre mes 

enllà d’Oliana, després d’un túnel i del Km 146, desviació a la dreta, “La Penella”, per 

carretera local on farem el segon punt de trobada per organitzar les llançadores 

 

Llançadora entre La Penella i Masies de Nargó. (13,1km x 2) Deixarem els passatgers a La 

Penella i tots els cotxes a les Masies, els xofers tornen amb el mínim de vehicles a La 

Penella. 

 

Itinerari de l’excursió: La Penella(584m) – Camps de Cal Llac(727m) – Camí de Juncars785m) – 

Polinyà(870m) – Clot d’Auvenç(948m) – Canal de la Jaça(de 1.140m a 1.447m) – Lo Prat 

d’Aubenç(1.400m) – Camí de Casa d’Avenç(1.426m) – Bosc de Nargó(1.275m) – Bosc de 

Serradarques(1.036m) – Grau de Sobre-roca(916m) – Camí de l’Oliva(700m) – Les Masies de 

Nargó(600m)  

Ascens acum: 935m.  Recorregut:15.63 km.Temps total: 6:30 hores, sense aturades 

 

Característiques: Els primers 5 Km son per pistes i corriols amb un desnivell de 300m en 5Km. 

Al Canal de la Jaça el pendent es fa exigent, 500m en 1,5Km. Un cop arribats al Pla d’Aubenç 

la resta es molt planer o baixada per els boscos de la vessant obaga. 

   

http://www.flickr.com/photos/cmagov/3462425447/in/set-72157615601115206/lightbox/
http://www.gastroteca.cat/ca/fitxa-oncomprar/formatgeria_castell-llebre/


 

Diumenge, 17 d’abril de 2016 

Perles, Alinyà, Llobera.  

 

9:00 h. Fonda “La Masia”, PERAMOLA                          Esmorzar 

09:45 h 

 

C-14, després del Km 158 pont a 

la dreta. L-401, Perles  

Aparcament a Perles i 

Llançadora Perles/Alinyà 

10:15 h Perles Comença la caminada 

14:00 h Fonda “La Masia”, PERAMOLA                          Dinar 

 

ITINERARI AMB COTXE: sortim de Peramola direcció a la C-14, direcció La Seu. Al km 

158 gir a la dreta, creuem el Segre per el pont d’Espia i girem a la dreta per la L-

401 fins al km 7, Perles. 

 Llançadora Perles/Alinyà. Deixarem els passatgers a Perles i tots els cotxes a Alinyà, els 

xofers tornen amb el mínim de vehicles a Perles. 

 

Itinerari de l’excursió: Perles (800m) – El Portell( de 800m a 1.150m) – Sant Ponç(1.137m) – 

Castell de Sant Ponç(1.152m, via equipada) – Alinyà(939m) -  Llobera(1.000m) – Pont de 

Vilana(984m) – Font Aiguaneix(1.113m) – La Collada (1.111m) ) -  Llobera(1.000m) – 

Alinyà(939m). 

 

Desnivell acumulat: 597m. Recorregut: 7.76 km. Temps estimat: 3:00 hores mes aturades 

 

Característiques: Pistes i corriols amb pendents moderades amb molt bones vistes des del 

Castell de Sant Ponç i a la ruta circular per sobre d’Alinyà. 

 

Responsables: Líria Benito, Neus Olivé i Xavier Campmany 

 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 

Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a la fonda contacteu amb 

en Xavier Campmany, preferiblement per correu electrònic  <xcampm@gmail.com> . També 

podeu fer-ho per telèfon 93 205 07 40 

Feu-ho abans de dilluns, 11 d’abril, a les 10 h. de la nit. Trameteu un missatge clar i concís, 

tot indicant quin dia o dies anireu i si podem disposar del vostre cotxe. 

Annex enllaços: 

web del Paraigua Track dissabte Track Diumenge  

 

http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/no-et-pots-predre-10
mailto:xcampm@gmail.com
http://elparaigua.org/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12615635
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12615685

