
EL PARAIGUA, 2015 -2016 
Pic de la torreta de Cadí, i despoblat de Llirt 

 
Desplaçaments: cotxes particulars sense llançadores. 
Distància de Barcelona a l’inici de l’excursió 210 Km 
Caixa comuna de la despesa de cotxes organitzats: 24 € per persona 
Hostalatge: “Hotel Nice”       www.hotelnice.net             tlf : 973352100 
    C/ Pau Claris 4-6       25700   La Seu d’Urgell, Lleida 
Preu pensió completa: 65 € 
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, capellina, binocles i roba 
per si fa fred. També tot el que us sembli necessari per fer nit. 
 

 
Horari dissabte:  
7:00 h . Palau Reial qui surti de Barcelona i rodalies 
10:15 h El punt de trobada descrit més avall, havent esmorzat. La caminada 
començarà a les 10:30 h. 
 
Itinerari amb cotxe fins a l’inici de l’excursió  
Des de Barcelona agafem la A-2 direcció Lleida. Quan arribem a Jorba o be a 
Guissona (prop de Cervera) ens dirigim cap a Ponts, Oliana, Organyà i La Seu. 
A l’arribar a La Seu d’Urgell ens dirigim cap al complex esportiu del riu Segre, a 
l’anomenat pont de la Palanca (hi vam ser l’any passat). Allí seguirem un 
indicador cap a Tuixén i Sorribes (carretera C-462). Al cap de 5,3 Km agafarem 
un trencall a la dreta que diu Adraén. Aproximadament al Km 73 arribarem al 
mirador de la Trava, i al cap d’uns centenars de metres al Coll de la Trava, on 
hi ha un aparcament a mà dreta i és el punt de trobada. Després anirem tots 
junts a agafar la pista (d’argila i sorra) que ens portarà al Pla de Sant Salvador 
al cap de 4,5 Km. Allí començarà la caminada. 
 
Itinerari de l’excursió: Pla de Sant Salvador (1.689 m), Collada de Pelat (1804 
m), Pla de Gosolans (2.016 m), Cap de la Fera (2.381 m), Portell de Cadí 
(2.389 m) i Torreta de Cadí (2.559 m).  La tornada és pel mateix camí. Si algú 
creu que no pot fer l’excursió sencera pot quedar-se i esperar que la resta torni. 
Desnivell: 870 m    Recorregut: 19 Km     Temps estimat: 6:30 h sense aturades 
 
Característiques: Des del Pla de Sant Salvador agafem un camí horitzontal 
enmig del bosc, que al final puja fins a trobar la pista pedregosa que ve 
d’Adraén. Seguint aquesta arribem a la tanca i la bassa contra incendis, i una 
mica més endavant al Pla dels Gosolans, on s’eixampla la vista. Aquí la 
vegetació escasseja ja que estem més amunt dels 2.000 m. Seguirem aquesta 
pista fent algunes dreceres. A l’arribar a dalt de tot (Torreta de Cadí) la vista és 
esplèndida sobre el Pirineu, Prepirineu i Serralada prelitoral (si fa bon dia). 
Des d’un punt de vista geològic la Serra del Cadí és un front d’encavalcament 
originat durant el plegament Alpí. Els cingles calcaris són molt espectaculars. 

Etapa nº 3 – Dissabte 24 d’octubre de 2015 
Pic de la Torreta de Cadí 

Etapa nº 4 – Diumenge, 28 d’Octubre de 2015 
Despoblat de Llirt 

http://www.hotelnice.net/


Els materials de la base són Paleozoics, els del mig són Secundaris i els 
superiors al capdamunt dels cingles són del Terciari. 
 
Horari diumenge: 
8 h          Esmorzar a l’Hotel Nice 
8:45 h     Sortirem en cotxe fins el Parc de Bombers de La Seu, on comencem  
               la caminada 
13:45 h   Dinar a l’ l’Hotel Nice 
 
Itinerari de l’excursió: Parc de Bombers (700 m), Torrent de les Moreres (706 
m), Casa Feners (895 m), Cortal de Sant Andreu (963 m), Barranc de l’Òssa 
(973 m), Llirt (1093 m), ca l’Arnau (1034 m), Les Colomines (963 m), Pont 
d’Alàs (744 m) i Parc de Bombers (700 m). 
Desnivell: 393 m    Recorregut: 10,17 Km    Temps: 3:30 h. Sense comptar 
aturades 
 
Característiques: És un camí que al principi va resseguint els prat i va pujant 
suaument entre alzines i alguns pins. En pujar, es va obrint la vista sobre la 
plana de l’Urgellet i la Serra del Cadí, quasi tota l’estona a l’ombra. Al despoblat 
de Llirt farem ganyips i explicarem la seva situació actual. És una de les 
parròquies que ja estan documentades al segle X. La baixada la farem per una 
pista que porta a Les Colomines. Des d’aquí s’agafa una drecera que té alguns 
punts de fort pendent (si algú no es veu en cor de fer-la pot baixar per la 
carretera asfaltada, estreta i amb molt poc trànsit). En els dos cassos, 
arribarem a la carretera general La Seu – Puigcerdà, a l’alçada d’Alàs. Allí 
agafarem el passeig del Parc del Segre que, al costat del riu, ens portarà fins al 
Parc de Bombers on haurem deixat els cotxes.  
Els materials són del Paleozoic (principalment esquists) tal com correspon al 
Pirineu. És una passejada agradable, entre prats i muntanyes. 
 
 
QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel 
contacteu amb la Teresa Ma i el Quim, preferiblement per correu electrònic 
tcorreig@gmail.com encara que també podeu fer-ho per telèfon  932139674 
Feu-ho abans de dilluns 19 d’Octubre a les 10 de la nit. Trameteu un 
missatge clar i concís , indicant quin dia o dies vindreu i si podem disposar del 
vostre cotxe. 
També es pot anar a l’hotel el divendres al vespre; heu de trucar directament a 
l’hotel advertint que sou del grup del Paraigua) 
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