
El Paraigua, 2012-2013 
Serrat de la Mola – Castell d’Aguilar, la Clua  

 

Desplaçaments: cotxes particulars. Quilometratge total: 405 km. Cost per persona de la 

despesa dels cotxes organitzats: 27 € 

 

Hostalatge:  Fonda “La Masia” (Josep Esteve) 

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

Preu pensió completa: 50,00 € 

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, 13 de abril de 2013 

Serrat de la Mola, Cortal de Roger, Roc de la Guàrdia 

Horaris dissabte: 

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

 

Qui surti de Barcelona i rodalies 

09:45 h 

 

Reagrupament a la carretera 

de Arabell 

Havent esmorzat 

Tot just després de girar a  

ma esquerra deixant la C-14 

a Montferrer 

10:00 h Cal Tamborino (Arabell) Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA (DISSABTE) 

Des de Barcelona, A2, sortida 545; C-1412 fins a Pons; C-14 direcció Andorra. En arribar a 

Montferrer, desviament a l’esquerra seguint la indicació Arabell. Farem un reagrupament a 

un aparcament als primers metres d’aquesta carretera (mapa – ortofoto). Posteriorment 

seguirem 2 kms per una carrer asfaltat que voreja el Golf d’Arabell fins la Granja 

Tamborino. (anirem en caravana per no perdre’ns) ( coord. 753m. 42º21.873’N 

001º24.793’E) Es molt important la puntualitat per que coincidim –casualment- amb una 

sortida de “l’Associció d’amics del camí de Pallerols de Rialb a Andorra” que fan el mateix 

recorregut. Poden ser mes d’una trentena de persones i molts cotxes, i els llocs d’aparcament 

son limitats 

 

Itinerari de l’excursió: Cal Tamborino (736m)-La Caubella (1.158m)–El Cortal de Roger 

(1.423m)–Collada de la Torre (1.612m)–Roc de la Guardia (1.751m) i tornada per el mateix 

recorregut. Això, al costat de la perfecta senyalització de la ruta, permetrà que es pugui fer el 

recorregut de manera parcial. Un desnivell de 422m fins a la Caubella, de 687m fins al Cortal 

de Roger (molt recomanable per les vistes que té), de 876m fins a la Collada de la Torre i 

1.015m fins al Roc de la Guàrdia   

 

Ascens acum: de 422m a 1.015m.  Recorregut:13,48 km.Temps: 6:30 hores 

 

http://www.flickr.com/photos/cmagov/3462425447/in/set-72157615601115206/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/cmagov/8576366533/in/photostream/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/cmagov/8576366969/in/photostream/lightbox/


Característiques: És una excursió per pistes i senders amb un pendent molt progressiva 

excepte en petits trams d'inclinació més pronunciada. Les vistes del Cadí i de la cadenes de 

muntanyes del sud del Segre són impressionants. El Serrar del la Mola era el penúltim 

obstacle de les sendes d'evasió cap a Andorra. 

 

Diumenge, 14 d’abril de 2013 

Castell d’Aguilar – La Clua 

 

 

Horaris diumenge: 

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

            10:00 h.  Aparcament de cementiri d’Aguilar  Inici de la caminada 

 13:00 h.  La Clua (llançadora La Clua/cementiri)  Llançadora 

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

 

ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA (DIUMENGE) 

Des de Peramola baixem per la carretera del marge occidental del pantà. Aparcarem els 

vehicles al aparcament del cementiri d'Aguilar (42º01,293’N 001º16.710’E, 464m). Farem 

una llançadora, entre el cementiri i la Clua (6.4km x2 = 26 min.) 

 

Itinerari de l’excursió: Cementiri d’Aguilar (464m) - Castell de Aquilar (578m) - pista 

horitzontal (444m) - la Clua(430m) 

 

Desnivell acumulat: 296m. Recorregut: 6,23 km. 

Temps estimat: 3:00 hores, sense comptar aturades 

 

Característiques: Excursió  que alterna senders, pistes i camps a través. El recorregut tot i 

anar-parcialment-camp a través, per rutes que hem desbrossat no és difícil, té alguns trams 

curts amb pendents pronunciades però a l'abast de tothom. La ruta permet observar aquesta 

part del pantà i també les muntanyes que encaixonen el Segre cap al nord i les terres baixes de 

Rialp.  

 

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, 8 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 Fotos preparació 

Mapa de la zona Coordenades  Perfil dissabte Track i perfil diss. 

Fotos Preparació Wikiloc dissabte Wikilog dium.  
 

mailto:xcampm@gmail.com
http://elparaigua.org/
http://www.icc.cat/vissir3/index.html?68I6YuKID
http://www.icc.cat/vissir3/index.html?gMIBKeq1t
http://www.flickr.com/photos/cmagov/sets/72157632813982503/with/8492913647/
http://www.icc.cat/vissir3/index.html?Tj2uS7S0d
http://elparaigua.org/temporal%20Abril%202013/coordenades%20i%20km.pdf
http://www.flickr.com/photos/cmagov/8577465302/in/photostream/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/cmagov/8577465124/in/photostream/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/cmagov/sets/72157632813982503/with/8511747368/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4026055
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4181402

