
 

 

El Paraigua, 2022-2023 
 
La Segarra: De Concabella a Montcortés / La Noguera. Al voltant d’Artesa: Salgar 

 
Desplaçament: cotxes particulars. Quilometratge total: 280 km (els dos dies).  
Preu: 20 € 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 i visita al castell: 80 €  (habitació individual: 85 €). Entrada al 

castell: 3€ (pels que venen només dissabte) 

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. 
Portar per la sortida de diumenge algun element per celebrar el carnaval. 
NOTA: Pels que es vulguin hostatjar divendres, dir que des de l’hostal fins a la sortida de 
dissabte, hi ha uns 28 Km. 

 
                                       DISSABTE 18 DE FEBRER 
                  Concabella   – Hostafrancs   – L’Aranyó –  Montcortés de Segarra 

 
 
Horaris de dissabte 
De Pedralbes a Concabella es triga 1h 5 min, segons els navegadors. 
No hi ha bars a prop del punt de trobada per esmorzar. Opcions: Jorba, La Panadella, 
entrar a Cervera, etc... Calculeu, doncs l’hora de sortida per ser a les 
9:20. Punt de trobada: plaça Major de Concabella 
9:30. Visita al castell de Concabella 
10:30. Organització llançadores i inici de la caminada 

 
 
ITINERARI AMB COTXE FINS EL PUNT DE TROBADA. 104 km des de 
Barcelona.(Pedralbes) 
Sortida de Barcelona: Agafeu la B-23 per la Diagonal i la A2 (N-II) fins a Cervera. Sortida 
517. Preneu la L-303 direcció Agramunt. A 6  km desviar-se per la L-310 direcció 
Concabella/Guissona, fins arribar al poble de Concabella. Aparcar a la plaça Major. 
Des de Vic/Manresa: Agafar l’eix transversal fins a Cervera, després la A2 fins la sortida 
517. Seguir indicacions anteriors. 
Itinerari: Concabella (414 m) – Hostafrancs (429 m) – L’Aranyó (450 m) – Montcortès de 
Segarra (463 m) . Ruta no circular 
 
Característiques 
Ruta fàcil per la Segarra, passarem per quatre castells de la vall de Sió. Comencem amb 
una visita al castell de Concabella. Passem per la capella de Sant Vicenç i el castell de 
Ratera, seguim fins el canal Segarra-Garrigues, travessem la carretera per anar a la font i 
peixera de la Puda. Seguim fins arribar al poble d’Hostafrancs, passant pel seu Peixeruc  i 
després seguim una llarga pista fins a l’Aranyó, vila nadiua de Manuel de Pedrolo i on 
dinarem si anem bé amb els horaris. Sortint de l’Aranyó, passarem pels Pallers de pedra. 
Acabem la sortida al castell de Montcortès de Segarra. 
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El paisatge recorregut és bàsicament poc ondulat  i amb conreus de cereal de secà. 
També seguirem en part el curs del riu Sió i ens detindrem en els anomenats “peixerucs”. 
La ruta no és circular i caldrà organitzar llançadores. 
 
Temps estimat: 4:30 h, sense comptar les parades.  
Distància: 14 km.  
Desnivell acumulat: 111 m pujada. 
 

 
 
 

           DIUMENGE 19  DE FEBRER 
                           
                          Artesa de Segre – Santuari del Salgar - Artesa 
 
 
Acabats d’esmorzar (cap a les 9,30 h) començarem la caminada de diumenge, fins arribar 
al santuari del Salgar (total 8 Km)  
Ruta circular que s’inicia a Artesa. Se segueix un petit tram del canal d’Urgell, que 
deixarem per continuar per una pista –també un tram a la vora del Segre–  fins el santuari 
del Salgar. Tornada a Artesa per camins entre camps de conreu. 
Es deixa un temps lliure al final pel mercat d’Artesa i/o compra de coques de recapte. 
Temps estimat: 3h. 
Distància: 8  km. 
Desnivell acumulat: 158 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 
639467010,  o per whatsapp no més tard de dilluns 13 de febrer a les 10 de la nit, indicant 
dia o dies que vindreu, incloent-hi possible estada de divendres, 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/paraigua-2023-de-montcortes-
de-segarra-a-concabella-124107843 
Track diumenge: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/paraigua-2023-al-voltant-dartesa-
124108111 

NOTA: Els tracks s’han hagut de modificar a l’ordinador, tenen pocs punts, i per tant  la 
distància real serà superior a la que surt a wikiloc, on hi hem afegit, però, algunes fotos 
dels recorreguts 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

