
El Paraigua, 2014-2015 
Alt Urgell  

 

Desplaçaments: cotxes particulars. Quilometratge total: 356 km. Cost per persona de la 

despesa dels cotxes organitzats: 26 €.  

El dissabte farem una llançadora entre Perles i Fígols. Deixarem a Figols els cotxes necessaris 

per, a la tarda, pujar a Perles als conductors a recollir la resta de vehicles. 

 

Hostalatge:  Fonda “La Masia” (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, 18 de abril de 2015 

De Perles a Fígols(Alt Urgell) 

Horaris dissabte: 

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

 

Qui surti de Barcelona i rodalies 

09:45 h 

 

C-14, després del Km 158 pont a 

la dreta. Anar a Fígols (esquerra).  

Havent esmorzat 

Aparcament al costat de l’Esglesia 

de Sant Víctor 

Organització de les llançadores 

10:15 h Per la L-401 anar a Perles i 

aparcar 

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, pasat Coll de Nargó, després 

del km 158 pont a la dreta direcció Fígols (no confondre amb un altre localitat del mateix 

nom al Berguedà). Al aparcament al costat de l’esglesia de San Víctor , reagrupament i 

organització de la llençadora. Deixarem a Figols els cotxes necessaris per, a la tarda, pujar a 

Perles als conductors per recollir la resta de vehicles. Tornem a cercar la L-401 direcció 

Perles on aparcarem. 

 

Itinerari de l’excursió: Perles (800m)–el Coll (902m) Obaga de de Cal Penya (818m)–Roc del 

Picot Petit (950m)–el Grauet (1.052m)–Collada dels Collars (1.146m)–Collet de la Canal del 

Joan (1.044m)–Roca dEspallagossos (971m)–Barranc de Codonyes (698m)–Clot de les Tines 

(698m)–Lo Bosc (650m)–Fígols (587m) 

Ascens acum: 599m.  Recorregut:10,40 km.Temps total: 5:30 hores, sense aturades 

 

Característiques: Itinerari lineal, molt variat, a trams espectacular, envoltat per un paisatge on 

la geologia i els panorames extensos prenen importància i interès. Porta de la vall de Perles a 

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


la del Segre a través del Grauet i de la collada dels Collars saltant les carenes de la Roca de 

Galliner.  

 

Diumenge, 19 d’abril de 2015 

Roc de Rombau. 991m 

 

 

Horaris diumenge: 

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

            10:00 h.  Aparcar a la LV-5118 Km 0.5, casa  Inici de la caminada 

 12:00 h.  Roc de Rombau      

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

 

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

Des de Peramola ens desplaçarem un parell de quilòmetres  en dirreció al pont, a la LV-5118, 

davant d’unes contruccions. 

 

Itinerari de l’excursió: Casa del Pont (451m) – lo Solà (550/650m) – Castell-llebre (677m) – 

Roc de Rombau (991m) – i tornada per el camí de pujada. 

 

Desnivell acumulat: 540m. Recorregut: 6,25 km. 

Temps estimat: 3:00 hores 

 

Característiques: Sender de pujada i baixada a una de les destinacions clàssiques de la zona. 

Intentarem aconseguir les claus de Castell-llebre, lloc privilegiat per a l'observació de la vall 

del Segre en el seu eixamplament entre Oliana i Peramola.   

 

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, 13 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 de diumenge Fotos preparació 

 

mailto:xcampm@gmail.com
http://elparaigua.org/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9100276
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9100507
https://www.flickr.com/photos/cmagov/sets/72157650977354128/

