
 

 

 

El Paraigua, 2013-2014 
Pallars Jussà: Serra del Roc de Benavent. Basturs 

 
Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 28€ per persona  
(no hi ha peatges en aquest recorregut) 
Hostalatge dissabte: Hotel Segle XX. Plaça de la Creu, 8, TREMP. Tel 973 65 
00 00.  
http://www.hotelseglexx.info. (en realitat, és a la mateixa carretera i té pàrking 
per clients, al carrer Sant Jaume, el primer a la dreta) Preu pensió complerta: 
55 € 
Dinar diumenge: Al mateix hotel. Preu dinar diumenge:13 €. Esmorzar: 5 € 
Mitja pensió, per qui vagi divendres: 40 €. 
 
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora i vestit de pluja. 
També tot allò que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel. 
 
 

DISSABTE 17 DE MAIG 
           Coll de Comiols – Roca Roja – Grau de Moles-  
                       Benavent- Coll de Comiols 
 
 
Horaris de dissabte  
7:30 Palau de Pedralbes 
10:00 Coll de Comiols 
10:15. Inici de la caminada 
 
ITINERARI AMB COTXE FINS EL PUNT DE TROBADA.  
160 km des de Barcelona. 
 
Sortida de Barcelona: Agafeu la B-23 per la Diagonal i la A2 (N-II) fins a 
Tàrrega. Sortida 508 (Ponts-Guissona-Agramunt-Artesa-Tàrrega). Preneu la C-
14 direcció Artesa de Segre. Travessarem Agramunt i Artesa. A Artesa, 
agafarem a l’esquerra la L-512, direcció Tremp. 
Continuarem uns 24 km per aquesta carretera fins el Coll de Comiols. El darrer 
lloc per esmorzar és 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 més amunt. 
 
Itinerari: Coll de Comiols (1106) – Roca Roja (1215) – Grau de Moles (1219) – 
Benavent (1006) – Coll de Comiols 
 

Característiques 
Excursió circular que s’inicia al Coll de Comiols, i que després d’una lleu pujada 
segueix carenant la serra del Roc de Benavent, aturant-nos a la Roca Roja i al 
mirador, amb vistes sobre la vall i la serralada del Pirineu. Arribarem al coll del 
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Grau de Moles con començarem la baixada fins al poble de Benavent, tenint 
com a vist les cingles des de baix. Des de Benavent, tornem a pujar fins arribar 
al Coll de Comiols. 
 
Temps estimat: 5h, sense comptar les parades. 
Distància: 14,3 km. 
Desnivell acumulat: 533 m 
 
 

DIUMENGE 18 DE MAIG 
           Coll de Comiols – Roca Roja – Grau de Moles-  
                       Benavent- Coll de Comiols 
 
 
9:15. Sortida de l’hotel Segle XX, desplaçament fins l’inici de l’excursió 
(per qui vagi directament, al poble de Figuerola d’Orcau, aparcar a prop de la 
Font / La Barbacoa) a uns 10 km de Tremp, seguint la C-1412b) 
 
9:30. Inici de l’excursió 
 
Itinerari: Inici a Figuerola (555m) – Sant Bartomeu (615m) - Mare de Déu de les 
Esplugues (632m) – Estanys de Basturs (650m) –Fi de l’excursió (555m) 
 
Característiques. Excursió circular que des del poble de Figuerola d’Orcau, 
iniciem pujant fins la moderna ermita de Sant Bartomeu, seguim fins arribar a 
l’ermita de la Mare de Déu de les Esplugues. Continuem fins a la zona dels 
estanys de Basturs, i un cop visitats tornarem cap a Figuerola. 
 
Distància: 8,82 km. 
Desnivell acumulat: 134 m 
Responsables: Mercè Piqueras, Carme Esteban i Joan Lleonart. 
 
QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS:  
Heu d’avisar a Mercè Piqueras, per correu electrònic mpiquer4@xtec.cat o per 
telèfon 669 99 50 68, no més 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. 
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