El Paraigua, 2019-2020
La Noguera: Cubells – Montclar – Cogulló de Meià

Desplaçament: cotxes particulars. Quilometratge total: 320. Preu: 18 € per persona
(no hi ha peatges en aquest recorregut)

Hostalatge dissabte: Hostal-Restaurant Muntanya, Crtra. d’Agramunt, 84, 25730 Artesa de Segre,
Lleida. Telèfon: 973 40 01 86
.
Preu pensió́ complerta: 65 € (inclou visita al castell de Montclar d’Urgell). Només visita: 5 €.
Dinar diumenge: Al mateix hostal. Preu dinar diumenge: 20 €.
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora, capelina, crema solar. Roba d’abric.
També tot allò que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel.

DISSABTE 15 DE FEBRER

Cubells - Montclar – Serra de les Comes – La Torre de Fluvià - Cubells

Horaris de dissabte
7:30 Palau de Pedralbes (qui surti de Barcelona i rodalies),
9:30 Esmorzar, Hostal ROMA Cubells,
10:00. Inici de la caminada
ITINERARI AMB COTXE FINS EL PUNT DE TROBADA. 142 km des de Barcelona.(Pedralbes)
Sortida de Barcelona: Agafeu la B-23 per la Diagonal i la A2 (N-II) fins a Tàrrega. Sortida 508.
Preneu la C-14 direcció Agramunt. Travessarem Claravalls i Agramunt, fins arribar a Artesa, on
abans d’entrar agafarem la C-26 direcció Balaguer. El punt de trobada és a l’hostal Roma, a la
part baixa de Cubells. Allà es podrà esmorzar. Millor avisar quants serem.
Des de Vic/Manresa. Agafar l’eix transversal fins a Cervera, prendre allà̀ la A2 (N-II) fins la sortida
508 i seguir el detall de la ruta indicada més amunt.
Itinerari: Cubells (374 m) – Montclar (443) – La Torre de Fluvià (378) – Cubells (374)
Característiques
Excursió circular que comença a la part baixa del poble de Cubells. El camí, de pista i el desnivell
acumulat de 188 m. Dona la volta a la serra de les Comes fins arribar a Montclar d’Urgell, on
visitarem el castell. L'orografia és planera amb turons arrodonits. El paisatge és de terres i conreus
de secà, amb l’alzina i el roure com a vegetació dominant. Les fites més importants són els
búnquers de la guerra, una cabana de pastor i un curiós monòlit als afores de Montclar, a part del
castell esmentat. Al final de l’excursió pujarem al poble de Cubells, per les seves vistes i les seves
esglésies.
Temps estimat: 5:30 h, sense comptar les parades.
Distància: 17,4 km.
Desnivell acumulat: 188 m pujada / baixada

DIUMENGE 16 DE FEBRER
Pujada al Cogulló de Meià

Acabats d’esmorzar (cap a les 9h) agafarem els cotxes fins a Vilanova de Meià (16 Km) (675m)
Ruta no circular - la farem amb ajuda de llançadores - que s’inicia a la carretera L-913, a 1,5 km
de Vilanova. La pujada fins el cim és continuada, són gairebé 300 metres de desnivell, però es
pugen bé, ja que hi ha un parell de coves durant la pujada i es fa entretingut. La vista des de dalt
paga la pena. El dia de la preparació – al fons de la vall, un mar de boira - les vistes anaven des
de la serra del Montsec fins al Pirineu. La passejada acaba a la Font de la Figuera, on esperen els
cotxes de la llançadora.
Temps estimat: 3h.
Distància: 6,8 km.
Desnivell acumulat: 380 m de pujada / 240 m de baixada

Responsables: Carme Esteban i Joan Lleonart.
QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS:
Heu d’avisar a Joan Lleonart, al correu electrònic joan.lleonart@telefonica.net o per telèfon
606403955, o per whatsapp no més tard de dilluns 10 de febrer a les 10 de la nit, indicant dia o
dies que vindreu, si esmorzareu dissabte a Cubells i si podem disposar del vostre cotxe. Donarem
resposta als correus o missatges de veu per confirmar que l’hem rebut.
Enllaços (on es poden veure fotos de les sortides de preparació)
Track dissabte: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/la-torre-de-fluvia-serra-de-les-comesmontclar-durgell-45198790

Track diumenge: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cogullo-de-meia-45199649

