
El Paraigua, 2019–2020 
Construccions de pedra, pintures rupestres i tombes 

(Torrebesses i el Cogul) 

Aquesta sortida està pensada per gent que per problemes diversos no ve normalment. És 
una ocasió per compartir un cap de setmana amb antics i no tan antics companys 
“paraigüeros” 

Sortida adequada per a caminadors (opció A), per a no tan caminadors i per a qui no pot 
caminar (opció B). 

Desplaçament amb cotxe: 

• Des de Barcelona i entorns (dues opcions): 

o Per l’autovia A-2, Lleida, C-12, Torrebesses (el Segrià) (362 km per A2) 

o Per l’autopista AP-7 i AP-2, Borges Blanques, Torrebesses 

• Des de Girona, Osona i el Bages 

o Per C-25, A-2, Lleida, C-12, Torrebesses 

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats:  21 € per persona 

Lloc de trobada: A Torrebesses, al lloc d’esmorzar 

Dormir i àpats: Hotel la Garbinada, a Granyena de les Garrigues. T. 973 136 275. 

info@garbinada.com 

  Pensió completa: 77 € 

  Dinar de diumenge: 25 € 

 

Dissabte, 19 d’octubre de 2019 

Torrebesses – Torrebesses 
Opció A (excursió) Visitar a peu diverses construccions de pedra seca  

Torrebesses – Vall de Gironetes – Vall de Siscars - Torrebesses 
Opció B Visita al Centre d’Interpretació de Pedra Seca i veure sobre el terreny 

diverses construccions de pedra seca (en cotxe) 

Horaris de dissabte: 

7:30 h. Sortida de Barcelona  

9:30 h.  Torrebesses (Cafè 7, carrer Portal, 7) Esmorzar 

10:30 h. Excursió a peu Inici excursió 

10:30 h. Excursió en cotxe Inici de la visita al Centre 
d’Interpretació i a diverses 

construccions 



Descripció de l’excursió (opció A): Excursió sense cap problema tècnic. Es recorrerà el 
secà a la frontera entre el Segrià i les Garrigues, terra d’ametllers i oliveres i de 
construccions de suport a l’activitat agrícola tradicional, barraques, aljubs, corrals... 

Temps estimat de l’excursió: 5 hores, sense comptar parades 

Descripció de l’excursió (opció B): S’iniciarà amb la visita al Centre d’Interpretació de La 
Pedra seca i es realitzarà visites a construccions accessibles des de camins on és fàcil 
arribar-hi en cotxe. Es podrà dinar al mateix lloc d’esmorzar. A la tarda es podrà fer 
alguna visita interessant al poble de Torrebesses (molí d’oli, església vella i ...) 

 

Diumenge, 20 d’octubre de 2019 

 Granyena de les Garrigues – el Cogul – coves del Cogul – necròpolis del Saladar - 
Granyena de les Garrigues 

Horaris de diumenge: 

8:00 h. (A); 8,30 h. (B)  Esmorzar 

8:30 h. (opció A) Sortida  Inici de l’excursió 

9:15 h. (opció B) Sortida  Desplaçaments en cotxe  

11:00 h. El Cogul (Centre 
d’Interpretació de les 

pintures rupestres) 

Visita a les pintures i tombes i 
tornada a peu o en cotxes, 

segons horari 

13:30 h. Dinar  Restaurant La Garbinada 

Descripció de l’excursió (opció A): Des de Granyena l’excursió és plana, entre camps 
d’ametllers, oliveres i altres conreus de secà. Un cop al poble del Cogul baixem cap el riu 
Set per pujar cap a les coves del Cogul. Un cop feta la visita (guiada), per un camí pla 
d’uns 2 Km, anirem a la necròpolis del Saladar, d’origen àrab. 

 Temps estimat:  3 hores  

Opció B: Desplaçament en cotxe fins a les coves del Cogul 

 Responsables:  Neus Olivé Montse Bundó 
  Rosa Garcia-Moreno Miquel Loan 
  Eduard Botey 

Heu d’avisar a Neus Olivé, per correu electrònic noliveferrer@gmail.com, o per telèfon al 

627 788 929, no més tard del dimarts, dia 15 d’octubre, a les 10 de la nit i dir quina 

opció, A o B, us apunteu. 

mailto:noliveferrer@gmail.com

