
El Paraigua, 2022-2023 

Alt Urgell, 15 i 16 d’abril 

 

Desplaçament: cotxes particulars. 326 km anada i tornada. Cost per persona en cotxes 

organitzats: 23 € 

.  

Allotjament: Fonda “La Masia” (Josep Esteve) 

Avinguda Roser Roca, s/n 25790 Peramola. Telèfon: 973 470 275 

Pensió completa: 75,00 €, inclou cafès 

Mitja pensió: 62€ 

Dinar diumenge: 24,00 € 

Porteu l’import en efectiu, si us plau. 

 

Porteu: dinar de motxilla pel dissabte, capelina, cantimplora, bastons, crema solar... i  tot allò que 

us sembli imprescindible per fer nit.  

 

Dissabte, 15 d’abril  

La Guàrdia d’Ares - Montcau – La Guàrdia 

Horari  

7:00  Barcelona, sortida  A2, C1412A, C14, LV5134 direcció Noves de Segre 

9:30 
Punt de trobada. 

Compactar cotxes 
42.29110,1.35490 al Km 1 de la LV5134 

10:00 
La Guàrdia. Inici 

excursió. 

42.28835, 1.23277  Aparcament senyalitzat 

200 metres abans d’arribar al nucli de població 

                  Itinerari cotxe 

A2, C1412 a Ponts, C14 Organyà, C14, passat Hostalets de Tosts, trencall a l’esquerra per un 

pont, direcció Noves de Segre LV5134, al cap d’un quilòmetre punt de trobada en un 

eixamplament de la carretera, mà esquerra. Aquí compactarem cotxes per fer els 22 km de 

carretera de muntanya estreta però asfaltada. Un cop dalt, 200 metres abans d’arribar al poble 

de La Guàrdia d’Ares aparcarem en un espai senyalitzat.  

 

Descripció de l’excursió 
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La Guàrdia d’Ares és un municipi d’uns 40 habitants. A la part alta es troba l'església romànica de 

Sant Esteve del segle XII. Conserva les restes d’un Castell.  

Itinerari: Castell de la Guàrdia, 1.595m – Collada de les Saleres, 1.609m – Collada de Pratnavall, 

1.594m - L’Establell, 1.586m – Montcau,1.794m., tornada pel mateix camí. 

Desnivell  385m.                    Distància  12.34km.                 Temps estimat  4h, sense aturades. 

Característiques: pistes de muntanya i corriols sense cap dificultat. Bones vistes en gran part de 

l’itinerari, ens trobem entre 1600 i 1800m d’altitud. Apta per a tothom. 

  

Diumenge, 16 d’abril  

Rasa de la Pastera -  Collada de Cosconera 

 

9:00 h. Esmorzar i compactar cotxes 

9:40 h. 

Sortida de Peramola, cap les coordenades 

42.011883 1.275317  

per una carretera sense n. seguint el marge esquerre del Segre 

10:20 h 
Codi Google  2755+O44 Aguilar de Bassella 

Aparcar als marges d’una pista. Inici caminada 

                  Itinerari cotxe 

Donada la absència de senyalització (carretera gestionada per la Confederació H.del Ebre) anirem 

al punt de sortida agrupats. 

Llançadora 

Cotxes compactats van al punt de sortida deixant a Peramola cotxes suficients per portar els 

conductors que recolliran els cotxes aparcats en el punt d’inici. 

Descripció de l’excursió 

Desnivell  379m                        Distància   8.75km             Temps estimat 3h sense aturades 

Característiques:  El camí transcorre per pistes i en general el pendent és suau amb algun tram  

més costerut però sense cap complicació. 

Preparació Neus Olivé i Xavier Campmany 

Qüestions organitzatives importants 

Per a l’organització dels cotxes i la reserva de places a la fonda, incloses les del divendres, 

contacteu amb Neus Olivé, preferentment per correu electrònic  noliveferrer@gmail.com o telèfon 

627 788 929. 

Feu-ho abans de les 22h del diumenge 9 d’abril.  
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