
 

 

                                        El Paraigua, 2021-2022 
 
                                     La Noguera: Politg – Tòrrec 

 
 
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: 73 €  

Dinar diumenge: Al mateix hostal. Preu dinar diumenge: 20 €.  

Porteu l'import en efectiu si us plau. 
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 19 DE FEBRER 
 
               Dolmen de Cols – Embassament Rialp – Politg - Dolmen de Cols  

 

 
 
Horaris de dissabte 
7:30 Palau de Pedralbes (qui surti de Barcelona i rodalies),  
9:30 Esmorzar, Hotel Pedra negra, PONTS,   
10:00. Aproximació a l’inici de la caminada 
10:30 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 Cervera. 
Sortida 520. Preneu la L-311 direcció Ponts. Travessarem Ponts direcció Andorra, i 
a la sortida del poble, hi ha una rotonda i allà està l’hotel Pedra Negra, punt de 
trobada. 
Des de Vic/Manresa. Agafar l’eix transversal fins a Calaf, sortida 103, direcció 
Ponts, agafeu la C-1412a, fins a Ponts. 
 
Itinerari: Dolmen de Cols (412 m) – Politg (650) – Dolmen de Cols (412)  
 
Característiques 
La ruta està situada  a l'extrem nord-est de la comarca de la Noguera, pel Segre 
mitjà, a la Baronia de Rialb.  
És un recorregut circular que comença on van ser traslladats el Dolmen de Cols de 
Riu i la petita església de Sta. Eulàlia de Pomanyons, quan es va construir el pantà 
de Rialp.  

about:blank


 

 

La ruta  travessa el pont sobre una de les cues de l'embassament. Visitarem l’antic 
poble de la Torre de Rialp, i tot seguit pujarem lentament per un corriol cap a la 
part alta de la península que s'ha format amb el pantà, continuarem la ruta per 
zona boscosa, arribant a una altra de les cues, finalment  arribarem a Politg, una 
petita vila closa, on destaca l’església de Sant Josep, i després baixarem fins 
arribar al punt de partida. 
El perfil de la ruta és el de la doble gepa d'un dromedari, comencem a 412 m fins a 
650 m i tornem a baixar a nivell de l'embassament i es repeteix la pujada i baixada. 
 
Temps estimat: 5:30 h, sense comptar les parades.  
Distància: 13,56 km. 
Desnivell acumulat: 513 m pujada /  baixada 

 
 
 

    DIUMENGE 20  DE FEBRER 
 

                                 Tórrec – la Balma de la Vansa- Tórrec 
 
 
 
Acabats d’esmorzar (cap a les 9h) agafarem els cotxes fins a Tórrec (16 Km) 
(675m) 
Ruta circular  que s’inicia al poblet de Tórrec on deixarem els cotxes.  
La ruta és circular, primer passem per unes basses, malauradament no ens 
podrem banyar  el mes de febrer, i després per  la Balma/cova  de la Vansa, 
d’origen troglodita, que va estar habitada  fins a mitjan segle XX. Va servir 
d’amagatall durant la guerra Civil. 
 
Temps estimat: 3h. 
Distància: 7,1 km. 
Desnivell acumulat: 200 m de pujada / baixada 
 
 
Responsables: Carme Esteban i Joan Lleonart. 
 
QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS: 
Heu d’avisar a Joan Lleonart, al correu electrònic  auckly@gmail.com o per telèfon 
606403955,  o per whatsapp no més tard de dilluns 14 de febrer 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. 
 
Enllaços  
Track dissabte: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/dolmen-de-cols-politg-
88365582 
Track diumenge: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/basses-de-torrec-balma-de-la-

vansa-la-noguera-51699105 
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