circuitos ciclismo
Centro de ciclismo
BTT y Carretera
KM

DISTÀNCIA (KM)
distancia (KM)

DESNIVELL POSITIU
desnivel positivo

DESNIVELL NEGATIU

desnivel negativo

DIFICULTAT BAIXA

diﬁcultad baja

DIFICULTAT MITJA

diﬁcultad media

DIFICULTAT ALTA

diﬁcultad alta

CAT / E SP

DIFICULTAT MOLT ALTA

diﬁcultad muy alta

TEMPS
tiempo

Cicloturisme
cicloturismo

PORTS DE MUNTANYA
puertos de montaña

LA PINEDA
KM

LONGITUD

MÀX. %/
MÁX. %

PENDENT MIG/
PENDIENTE MEDIA

5,3

64 m

30’

Volta fàcil que transcorre, primer pel costat de l’embassament ﬁns l’àrea de
descans, continuant més tard durant 1 km pel costat de la carretera per la
seva part interior per a després creuar-la on hi ha un túnel de la via del tren i
situar-nos a la pista que va al costat de la mateixa, ja de tornada.

Nº

NOM/NOMBRE

1

Aransís

9,35

5,35%

12%

2

Castell de Mur

11,05

4,40%

12%

3

Ares per Guàrdia

29,90

4,50%

10%

4

Ares per P. de Montanyana

16,90

6,35%

14%

5

Comiols per Isona

10,65

4,30%

8%

6

Larén

9,19

6,15%

15%

7

Estavill

6,89

6,20%

13%

8

Faidella

13,70

4,30%

8%

Sortint de l’hotel seguirem una de les pistes que duu a Guàrdia de Tremp, però al cap de 3
km girarem a la dreta durant 500 m per a després, tornar a girar a la nostra dreta per
endinsar-nos en un bonic bosc, baixant per una pista pedregosa. La tornada la farem pel
camí que va al costat de la via del tren.

9

Hortoneda

9,00

5,45%

14%

GUÀRDIA SENCERA

Volta fàcil que transcorre, primer pel costat de l’embassament ﬁns l’àrea de descans,
continuant més tard durant 1 km pel costat de la carretera per la seva part interior per a
després creuar-la on hi ha un túnel de la via del tren i situar-nos a la pista que va al costat
de la mateixa, ja de tornada.

MITJA GUÀRDIA
KM

5,7

45’

156 m

Sortint de l’hotel seguirem una de les pistes que duu a Guàrdia de Tremp,
però al cap de 3 km girarem a la dreta durant 500 m per a després, tornar a
girar a la nostra dreta per endinsar-nos en un bonic bosc, baixant per una
pista pedregosa. La tornada la farem pel camí que va al costat de la via del
tren.

KM

1h 30’

257 m

10

Hostal Roig

15,00

4,70%

11

Llimiana

6,10

6,50%

12%

12

Monllobar per Tremp

15,00

4,05%

10%

En aquest cas arribarem al poble de Guàrdia de Tremp, salvant això sí més metres de
desnivell i fent més distància que la ruta anterior. Les vistes sobre l’embassament ja són
més aèries.

13

Perves

5,70

6,30%

10%

VOLTA AL POBLE

14

Presa de Sallente

17,30

5,10%

13%

15

Rivert

8,90

4,35%

12%

16

Sant Adrià

9,13

4,70%

16%

Curt recorregut que a diferència dels caminants, és una mica tècnic pel
sender existent entre el poble i la pista que baixa del barranc, amb curtes
però fortes pujades. La tornada la farem pel pas de vianants després de
saltar la barana de la carretera. Atenció al creuar-la!

17

Santa Engràcia

9,95

5,20%

12%

18

Serradell

6,30

6,00%

11%

En aquest cas arribarem al poble de Guàrdia de Tremp, salvant això sí més
metres de desnivell i fent més distància que la ruta anterior. Les vistes sobre
l’embassament ja són més aèries.

Sapeira

6,80

5,50%

13%

20

Espluga de Serra

9,50

5,90%

13%

rutas
LONGITUD

Volta al Pantà

54,28

783

b

Montsec d'Ares

65,92

1.520

c

Toló

68,30

1.181

d

Oest

74,28

1.568

e

Comiols - Hostal Roig

95,55

1.829

f

Els 2 Rius

163,40

2.792

g

Jussà Integral

220,93

4.108

45’

186 m

17 m

157 m

Amb aquest circuit podrem contemplar un gran paisatge ja que, a més de la vall de
Barcedana que és on s’inicia, veurem la plana d’Isona i per últim, la vall d’Aransís. Apte per
a ciclistes que ja tenen una forma física acceptable i que cada cop volen nous reptes.

TRIALERA DE SANTA LLÚCIA
KM

2,31

0m

192 m

Des d’aquest petit llogaret baixa aquest bonic sender ideal per introduir-nos
en el món del descens. Encara que hi ha algun pas una mica tècnic, en línies
generals és bastant assequible.
Des d’aquest petit llogaret baixa aquest bonic sender ideal per introduir-nos en el món del
descens. Encara que hi ha algun pas una mica tècnic, en línies generals és bastant
assequible.

TRIALERA DE CASTELL DE MUR
KM

3,77

7m

353 m

Surt del mateix turó i baixa ﬁns a Guàrdia passant per Collmorter. Dividida en
tres parts, la central, entre aquesta població i el fons de la vall és força
tècnica, mentre les altres dues són assequibles.

ANEM A BUSCAR EL PA

COLL D’ARES

8,56

1h 15’

274 m

GRAU DE LA GRALLERA
KM

11

1h 15’

340 m

Volta una mica més exigent que les anteriors. Qui s’animi pot arribar-se ﬁns el
poble d’Estorm. La baixada és una mica tècnica.
Volta una mica més exigent que les anteriors. Qui s’animi pot arribar-se ﬁns el poble
d’Estorm. La baixada és una mica tècnica.

CASTELL DE SANT GERVÀS
KM

15,88

484 m

1h 30’

Sortint de Sant Miquel de la Vall, pujarem a aquest castell construït al segle
X i element clau per a la repoblació de la vall de Barcedana per més tard,
pujar al cap damunt de la serra i baixar ﬁns a Hostal Roig, primer per pista i
després per la carretera ﬁns a Sant Martí, pujant de nou al punt de sortida.
Sortint de Sant Miquel de la Vall, pujarem a aquest castell construït al segle X i element
clau per a la repoblació de la vall de Barcedana per més tard, pujar al cap damunt de la
serra i baixar ﬁns a Hostal Roig, primer per pista i després per la carretera ﬁns a Sant
Martí, pujant de nou al punt de sortida.

*

2,56

Surt del mateix turó i baixa ﬁns a Guàrdia passant per Collmorter. Dividida en tres parts, la
central, entre aquesta població i el fons de la vall és força tècnica, mentre les altres dues
són assequibles.

Fa molts anys el forner de Cellers creuava el pantà en barca per portar el pa als habitants
de Llimiana. Els seus habitants baixaven amb les mules pels camins per on discorre aquest
circuit per anar a recollir-lo.

Les nombroses carreteres que hi ha al voltant de l'Hotel Terradets
permeten fer moltes combinacions.
Aquí us en proposem unes quantes. Demaneu el track a Recepció.

KM

Pujarem per la pista de la ruta de senderisme del Barranc del Bosc ﬁns el km
3,4, on surt el corriol a mà dreta que ens durà ﬁns el poble. També podem
arribar ﬁns el ﬁnal de la pista i agafar el corriol que surt a mà esquerra ﬁns
arribar ﬁns un coll on baixa un camí ample que empalma amb la trialera. En
aquest cas el corriol és molt tècnic.

Recorregut que surt del poble de Guàrdia i puja per l’antic camí ﬁns aquest bonic mirador.
El descens el farem pel sender, passant primer per l’església del mateix nom. En el cas de
que sortim de l’hotel, li haurem d’afegir uns 10 km a la nostra excursió.

Fa molts anys el forner de Cellers creuava el pantà en barca per portar el pa
als habitants de Llimiana. Els seus habitants baixaven amb les mules pels
camins per on discorre aquest circuit per anar a recollir-lo.

DESNIVELL (en M.) POSITIU ACUMULAT
DESNIVEL (en M.) POSITIVO ACUMULADO

a

5,21

Recorregut que surt del poble de Guàrdia i puja per l’antic camí ﬁns aquest
bonic mirador. El descens el farem pel sender, passant primer per l’església
del mateix nom. En el cas de que sortim de l’hotel, li haurem d’afegir uns 10
km a la nostra excursió.

KM

NOM/NOMBRE

30’

SANTA LLÚCIA

RUTES

Nº

89 m

Curt recorregut que a diferència dels caminants, és una mica tècnic pel sender existent
entre el poble i la pista que baixa del barranc, amb curtes però fortes pujades. La tornada
la farem pel pas de vianants després de saltar la barana de la carretera. Atenció al
creuar-la!
KM

19

3,8

trialeras
ROCA REGINA

10,33

10%

KM

TRIALERES

KM

5,1

7m

651 m

Es pot pujar en vehicle ﬁns el mateix coll i d’aquí baixarem pel GR3 ﬁns St.
Esteve de la Sarga. Potser una de les trialeres més llargues i més tècniques
del Prepirineu amb el que cal estar molt concentrat ja que la seva longitud i
diﬁcultat pot fer perdre reﬂexes.
Es pot pujar en vehicle ﬁns el mateix coll i d’aquí baixarem pel GR3 ﬁns St. Esteve de la
Sarga. Potser una de les trialeres més llargues i més tècniques del Prepirineu amb el que
cal estar molt concentrat ja que la seva longitud i diﬁcultat pot fer perdre reﬂexes.

SANTA ALÍS
KM

16,16

170 m

1.028 m

Un cop al cim ens dirigim al nord per trobar-nos amb una tanca a la pista
forestal que ve del coll d’Ares. D’aquí surt una pista molt pedregosa de 9 km
amb la qual haurem de tenir precaució. Un cop al barranc del Bosc, el
recorregut continua per pista i per camins en mig dels camps llaurats. Abans
de pujar al poble de Moror, podrem agafar el circuit nº x (Barranc del
Margarit) per baixar a l’hotel, amb el que el descens serà d’uns 21 km i
1.300m de desnivell de baixada.
Un cop al cim ens dirigim al nord per trobar-nos amb una tanca a la pista forestal que ve
del coll d’Ares. D’aquí surt una pista molt pedregosa de 9 km amb la qual haurem de tenir
precaució. Un cop al barranc del Bosc, el recorregut continua per pista i per camins en mig
dels camps llaurats. Abans de pujar al poble de Moror, podrem agafar el circuit nº x
(Barranc del Margarit) per baixar a l’hotel, amb el que el descens serà d’uns 21 km i
1.300m de desnivell de baixada.

3 VESSANTS
KM

22,4

2h 15’

709 m

Amb aquest circuit podrem contemplar un gran paisatge ja que, a més de la
vall de Barcedana que és on s’inicia, veurem la plana d’Isona i per últim, la
vall d’Aransís. Apte per a ciclistes que ja tenen una forma física acceptable i
que cada cop volen nous reptes.

*Las numerosas carreteras que hay en las cercanías del Hotel Terradets
permiten hacer muchas combinaciones.
Aquí os proponemos unas cuantas. Pedir el track en Recepción.

Amb aquest circuit podrem contemplar un gran paisatge ja que, a més de la vall de
Barcedana que és on s’inicia, veurem la plana d’Isona i per últim, la vall d’Aransís. Apte per
a ciclistes que ja tenen una forma física acceptable i que cada cop volen nous reptes.

BARRANC MARGARIT
KM

13,6

2h

486 m

Sortint de Cellers creuant el barranc i a diferència del circuit de senderisme,
pujarem pel marge dret del barranc per pista i pel mig del bosc en forta
pendent. La baixada la farem per un camí que necessitarà concentració i on
els aﬁcionats a les baixades tècniques gaudiran d’allò més. Prepareu les
suspensions, autèntica BTT!!!
Sortint de Cellers creuant el barranc i a diferència del circuit de senderisme, pujarem pel
marge dret del barranc per pista i pel mig del bosc en forta pendent. La baixada la farem
per un camí que necessitarà concentració i on els aﬁcionats a les baixades tècniques
gaudiran d’allò més. Prepareu les suspensions, autèntica BTT!!!

CASTELLS DE FRONTERA
KM

RECOMANACIONS

44,23

1.037 m

5h 30’

Carrega la teva bicicleta al tren i comença la teva aventura a Tremp o
a la Pobla de Segur. Gràcies a aquesta possibilitat, t’oferim uns viatges
d’un matí o un dia per a que puguis descobrir nous paisatges i nous
racons per llocs que en vehicle difícilment podries conèixer.

Llarg circuit que ens donarà a conèixer algunes d’aquestes fortiﬁcacions dels segles X i XI
que servien per defensar-se dels musulmans i que té el Castell de Mur com a màxim
exponent. Tot un descobriment per a qui li agradi la història i la solitud ja que passarem
per un territori molt despoblat i poc conegut pel gran públic. Ruta imprescindible pels que
ja tenen un nivell físic acceptable.

ANEM EN TREN, FEM UNA AVENTURA!
Carrega la teva bicicleta al tren i comença la teva aventura a Tremp o a la Pobla de Segur.
Gràcies a aquesta possibilitat, t’oferim uns viatges d’un matí o un dia per a que puguis
descobrir nous paisatges i nous racons per llocs que en vehicle difícilment podries conèixer.

BARCEDANA

recomendaciones

KM

37

870 m

4h 15’

Circuit que surt del mateix hotel. Agafarem la carretera en direcció Llimiana
i al cap de 3,6 km i un cop creuat el pont del barranc Barcedana, agafarem
la llarga pista que ens durà a Mata-Solana. Agafarem durant 1 km la
carretera cap a Hostal Roig i girarem a la nostra esquerra per arribar, primer
al coll de Grau. Passarem per sobre del Castell de Gervàs i continuarem ﬁns
a un coll on a l’altre costat es troba el poble d’Aransís i continuarem per la
pista que va per la cresta de la serra ﬁns arribar a Llimiana, per baixar
ﬁnalment en direcció als Massos i ﬁnalitzar per carretera.
Si aneu amb temps, és recomanable visitar la Cova Negra, situada a uns
500 m de la pista per un sender indicat, però no apte per pujar en les
bicicletes.

1. No oblideu el casc o gorra, ulleres de sol i una peça
d’abric o per la pluja.
2. Circuleu pels camins i respecteu-ne el sentit.
3. No sobreestimeu la vostra capacitat física.
4. Sigueu prudents a les cruïlles i al creuar les carreteres.

Circuit que surt del mateix hotel. Agafarem la carretera en direcció Llimiana i al cap de 3,6
km i un cop creuat el pont del barranc Barcedana, agafarem la llarga pista que ens durà a
Mata-Solana. Agafarem durant 1 km la carretera cap a Hostal Roig i girarem a la nostra
esquerra per arribar, primer al coll de Grau. Passarem per sobre del Castell de Gervàs i
continuarem ﬁns a un coll on a l’altre costat es troba el poble d’Aransís i continuarem per
la pista que va per la cresta de la serra ﬁns arribar a Llimiana, per baixar ﬁnalment en
direcció als Massos i ﬁnalitzar per carretera.
Si aneu amb temps, és recomanable visitar la Cova Negra, situada a uns 500 m de la pista
per un sender indicat, però no apte per pujar en les bicicletes.

5. Un senderista sempre té prioritat.
6. Controleu l’estat de la vostra bicicleta.
7. Cal preveure avituallament, beguda i eines bàsiques de
reparació.
8. Si marxeu sols, comuniqueu la zona per on circulareu.

RÚBIES INTEGRAL

9. Respecteu les zones privades, tanqueu les barreres.

Recorregut que ens dóna a conèixer el massís del Montsec de Rúbies,
indicat per a ciclistes, no només molt preparats físicament, sinó també en el
domini de la bicicleta ja que la baixada des del coll de la Portella Blanca ﬁns
el poble abandonat de Rúbies és molt tècnica. Sortint d’Hostal Roig, primer
farem quasi 8 km en ascens continu, arribant a la cota 1593 per a després
arribar a la Portella Blanca. D’aquí a Rúbies tenim 1 km de corriol en forta
pendent i amb pedra solta. Seguidament 13,5 km de pista molt franca per a
després agafar la carretera ﬁns al punt de partida.

KM

10. Procureu no molestar la fauna salvatge.
11. Emporteu-vos les vostres deixalles. No llenceu res al
terra.
1. No oblideu el casc o gorra, ulleres de sol i una peça d’abric o per la pluja.
2. Circuleu pels camins i respecteu-ne el sentit.
3. No sobreestimeu la vostra capacitat física.
4. Sigueu prudents a les cruïlles i al creuar les carreteres.
5. Un senderista sempre té prioritat.
6. Controleu l’estat de la vostra bicicleta.
7. Cal preveure avituallament, beguda i eines bàsiques de reparació.
8. Si marxeu sols, comuniqueu la zona per on circulareu.
9. Respecteu les zones privades, tanqueu les barreres.
10. Procureu no molestar la fauna salvatge.
11. Emporteu-vos les vostres deixalles. No llenceu res al terra.

www.hotelterradets.com
info@hotelterradets.com
T. (0034) 973651120

ANEM EN TREN, FEM UNA AVENTURA!

Llarg circuit que ens donarà a conèixer algunes d’aquestes fortiﬁcacions
dels segles X i XI que servien per defensar-se dels musulmans i que té el
Castell de Mur com a màxim exponent. Tot un descobriment per a qui li
agradi la història i la solitud ja que passarem per un territori molt despoblat i
poc conegut pel gran públic. Ruta imprescindible pels que ja tenen un nivell
físic acceptable.

31,4

1.065 m

4h 30’

Recorregut que ens dóna a conèixer el massís del Montsec de Rúbies, indicat per a
ciclistes, no només molt preparats físicament, sinó també en el domini de la bicicleta ja
que la baixada des del coll de la Portella Blanca ﬁns el poble abandonat de Rúbies és molt
tècnica. Sortint d’Hostal Roig, primer farem quasi 8 km en ascens continu, arribant a la
cota 1593 per a després arribar a la Portella Blanca. D’aquí a Rúbies tenim 1 km de corriol
en forta pendent i amb pedra solta. Seguidament 13,5 km de pista molt franca per a
després agafar la carretera ﬁns al punt de partida.
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DE TREMP A L’HOTEL PER PUIGCERCÓS
KM

15,4

283 m

1h 45’

Un cop siguem a l’estació de tren de Tremp, seguirem aquest recorregut que
en la seva primera meitat va creuant els diferents barrancs que ens anem
trobant amb el que haurem de salvar desnivells que no són gaire importants,
però sí les seves rampes.
Un cop siguem a l’estació de tren de Tremp, seguirem aquest recorregut que en la seva
primera meitat va creuant els diferents barrancs que ens anem trobant amb el que haurem de
salvar desnivells que no són gaire importants, però sí les seves rampes.

DE LA POBLA A L’HOTEL PER ARAMUNT
KM

32,78

308 m

4h 30’

Aquest viatge comença a la mateixa estació de la Pobla. Continuarem per
l’altra vessant de l’embassament de Sant Antoni per carretera ﬁns a Aramunt,
on comença la pista forestal. En aquest punt és aconsellable desviar-se un
parell de km per conèixer el poble vell. Continuarem ﬁns la part baixa de
Tremp, on anirem ara pel marge dret de la Noguera Pallaresa ﬁns arribar a
l’Hotel. Una bonica aventura!
Aquest viatge comença a la mateixa estació de la Pobla. Continuarem per l’altra vessant de
l’embassament de Sant Antoni per carretera ﬁns a Aramunt, on comença la pista forestal. En
aquest punt és aconsellable desviar-se un parell de km per conèixer el poble vell.
Continuarem ﬁns la part baixa de Tremp, on anirem ara pel marge dret de la Noguera
Pallaresa ﬁns arribar a l’Hotel. Una bonica aventura!

CABANERA URGELL-PIRINEU
KM

24,36

499 m

923 m

3h

Llarg recorregut que surt de Sant Esteve de la Sarga i arriba ﬁns a Tremp.
Antics camins per on passaven els ramats que pujaven a pasturar a l’estiu a
les muntanyes del Pirineu i a la tardor, baixaven de nou a la plana. Mentre la
primera part el recorregut es desenvolupa per pistes rodadores, a partir del
Meüll la cosa canvia i els senders prenen protagonisme. La tornada podem
fer-la en tren.
Llarg recorregut que surt de Sant Esteve de la Sarga i arriba ﬁns a Tremp. Antics camins per
on passaven els ramats que pujaven a pasturar a l’estiu a les muntanyes del Pirineu i a la
tardor, baixaven de nou a la plana. Mentre la primera part el recorregut es desenvolupa per
pistes rodadores, a partir del Meüll la cosa canvia i els senders prenen protagonisme. La
tornada podem fer-la en tren

KM

DISTÀNCIA (KM)
distancia (KM)

DESNIVELL POSITIU
desnivel positivo

DESNIVELL NEGATIU

desnivel negativo

DIFICULTAT BAIXA

diﬁcultad baja

DIFICULTAT MITJA

diﬁcultad media

DIFICULTAT ALTA

diﬁcultad alta

DIFICULTAT MOLT ALTA

diﬁcultad muy alta

TEMPS
tiempo
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SECTOR BARCEDANA

SECTOR CELLERS

LA PINEDA
KM

BARRANC MARGARIT

5,3

64 m

1h 25’

KM

Volta assequible que transcorre, primer pel costat de l’embassament ﬁns
l’àrea de descans, continuant més tard durant 1 km pel costat de la carretera
per la seva part interior per a després creuar-la on hi ha un túnel de la via del
tren i situar-nos a la pista que va al costat de la mateixa, ja de tornada.
Volta assequible que transcorre, primer pel costat de l’embassament ﬁns l’àrea de descans,
continuant més tard durant 1 km pel costat de la carretera per la seva part interior per a
després creuar-la on hi ha un túnel de la via del tren i situar-nos a la pista que va al costat
de la mateixa, ja de tornada.

13,6

486 m

COVA NEGRA

4h 30’

Sortint de Cellers, pujarem pel marge esquerra del barranc, primer per pista i
després per camí de vegades desfet. La baixada la farem per una pista
ampla, però de vegades pedregosa, especialment en la seva part ﬁnal.
Sortint de Cellers, pujarem pel marge esquerra del barranc, primer per pista i després per
camí de vegades desfet. La baixada la farem per una pista ampla, però de vegades
pedregosa, especialment en la seva part ﬁnal.

lo + del Terradets!

lo + del Terradets!

Les magníﬁques vistes del Montsec d’Ares des
de Moror

Recorregut adaptat durant 1,4 km

Les magníﬁques vistes del Montsec d’Ares des de Moror

Recorregut adaptat durant 1,4 km

KM

8,7

CIRCUIT D’ALTITUD MIRA PALLARS I URGELL

285 m

2h 15’

Hi ha dos accessos principals per arribar a aquest impressionant indret: a)
passat Mata-Solana, a un revolt a esquerres, s’agafa la pista que surt a la
dreta en baixada i b) a 1 km passat Sant Martí de Barcedana, agafant una
pista en lleugera baixada ﬁns arribar a la pista de Barcedana. Un cop a la
cruïlla de la cova, ens resten 500 m per arribar-hi en pujada.
Hi ha dos accessos principals per arribar a aquest impressionant indret: a) passat
Mata-Solana, a un revolt a esquerres, s’agafa la pista que surt a la dreta en baixada i b) a 1
km passat Sant Martí de Barcedana, agafant una pista en lleugera baixada ﬁns arribar a la
pista de Barcedana. Un cop a la cruïlla de la cova, ens resten 500 m per arribar-hi en
pujada.

lo + del Terradets!
Cada 2 anys s’hi celebra un concert tel·lúric a la
Cova
Cada 2 anys s’hi celebra un concert tel·lúric a la Cova

BARRANC DEL BOSC

PONT DE MONARES (LLIMINIANA)
KM

1,8 (anar i tornar:3,6)

10 m

25’ (anar)

Trajecte d’anada i tornada entre la carretera i l’embassament.
Trajecte d’anada i tornada entre la carretera i l’embassament.

lo + del Terradets!
El mirador existent a meitat del recorregut
El mirador existent a meitat del recorregut

VOLTA AL POBLE
KM

3,8

89 m

1h

Curt recorregut apte per a tothom. Passarem per un bonic sender entre el
poble i la pista que baixa del barranc. La tornada la farem pel pas de
vianants després de saltar la barana de la carretera. Atenció al creuar-la!
Curt recorregut apte per a tothom. Passarem per un bonic sender entre el poble i la pista
que baixa del barranc. La tornada la farem pel pas de vianants després de saltar la barana
de la carretera. Atenció al creuar-la!

lo + del Terradets!

Un cop al barranc Margarit podrem continuar
500m i arribar a l’estació
Un cop al barranc Margarit podrem continuar 500m i
arribar a l’estació

KM

11,4

475 m

3h 15’

Creuarem la via per pujar al poble i ens dirigirem a la pista que puja ﬁns al
cap damunt de la serra pel sender que va a l’estació. Un cop arribats,
agafarem el sender que surt a la nostra esquerra i que no deixarem ﬁns un
coll. Baixarem del coll seguint pel sender ﬁns creuar el barranc del Bosc i
continuarem ﬁns passar per sota del pont del tren. Aquí agafarem la
carretera vella ﬁns el pont de Llimiana per continuar ﬁns l’Hotel. Clàssica
excursió no exempta de diﬁcultat, especialment pel terreny.
Creuarem la via per pujar al poble i ens dirigirem a la pista que puja ﬁns al cap damunt de
la serra pel sender que va a l’estació. Un cop arribats, agafarem el sender que surt a la
nostra esquerra i que no deixarem ﬁns un coll. Baixarem del coll seguint pel sender ﬁns
creuar el barranc del Bosc i continuarem ﬁns passar per sota del pont del tren. Aquí
agafarem la carretera vella ﬁns el pont de Llimiana per continuar ﬁns l’Hotel. Clàssica
excursió no exempta de diﬁcultat, especialment pel terreny.

lo + del Terradets!
Podrem pujar al cim de la Roca Regina en 10’ des
del coll
Podrem pujar al cim de la Roca Regina en 10’ des del coll

KM

17,5

546 m

5h

Excursió imprescindible si tenim una bona forma física. Després de visitar el
Castell de Mur, passarem pel Castell de Guàrdia, amb unes bones vistes del
pantà. La tornada la farem pel mateix lloc des de Guàrdia, exceptuant un
petit bucle.
Excursió imprescindible si tenim una bona forma física. Després de visitar el Castell de
Mur, passarem pel Castell de Guàrdia, amb unes bones vistes del pantà. La tornada la
farem pel mateix lloc des de Guàrdia, exceptuant un petit bucle.

274 m

2h 15’

Fa molts anys el forner de Cellers creuava el pantà en barca per portar el pa
als habitants de Llimiana. Els seus habitants baixaven amb les mules pels
camins per on discorre aquest circuit per anar a recollir-lo.
Fa molts anys el forner de Cellers creuava el pantà en barca per portar el pa als habitants
de Llimiana. Els seus habitants baixaven amb les mules pels camins per on discorre aquest
circuit per anar a recollir-lo.

lo + del Terradets!
Les increíbles vistes des de Llimiana, amb el
pantà als nostres peus
Les increíbles vistes des de Llimiana, amb el pantà als nostres
peus
ARANSÍS
KM

ELS DOS CASTELLS

8,56

11,3

436 m

3h

Circuit que s’inicia a Llimiana, un dels pobles amb millors vistes de tot
Catalunya. Un cop arribats a Aransís, el qual cal visitar per la seva bellesa,
pugem ﬁns a un coll on divisarem la vall de Barcedana, tenint el Castell de
Gervàs ben a prop. Continuarem per la cresta on per un costat, veurem la
immensitat del Pirineu i per l’altre, el Montsec de Rúbies, sempre per una
pista en bones condicions ﬁns arribar de nou a Llimiana.
Circuit que s’inicia a Llimiana, un dels pobles amb millors vistes de tot Catalunya. Un cop
arribats a Aransís, el qual cal visitar per la seva bellesa, pugem ﬁns a un coll on divisarem la
vall de Barcedana, tenint el Castell de Gervàs ben a prop. Continuarem per la cresta on
per un costat, veurem la immensitat del Pirineu i per l’altre, el Montsec de Rúbies, sempre
per una pista en bones condicions ﬁns arribar de nou a Llimiana.

MITJA GUÀRDIA
KM

5,7

156 m

1h 15’

Sortint de l’hotel seguirem una de les pistes que duu a Guàrdia de Tremp,
però al cap de 3 km girarem a la dreta durant 500 m per a després, tornar a
girar a la nostra dreta. La tornada la farem per la pista que va al costat de la
via del tren.

lo + del Terradets!
El Castell de Mur està considerat el màxim
exponent
El Castell de Mur està considerat el màxim exponent

El camí de Llimiana a Aransís és d’aquells que no es poden
explicar amb paraules

DE TREMP A L’HOTEL PER PUIGCERCÓS

lo + del Terradets!
El pas per un bonic bosc en el camí de baixada
El pas per un bonic bosc en el camí de baixada

KM

10,33

KM

15,4

283 m

4h

Un cop siguem a l’estació de tren de Tremp, seguirem aquest recorregut que
en la seva primera meitat va creuant els diferents barrancs que ens anem
trobant, amb el que haurem de salvar desnivells que no són gaire
importants, però sí les seves rampes.
Un cop siguem a l’estació de tren de Tremp, seguirem aquest recorregut que en la seva
primera meitat va creuant els diferents barrancs que ens anem trobant, amb el que
haurem de salvar desnivells que no són gaire importants, però sí les seves rampes.

GUÀRDIA SENCERA

257 m

2h 30’

En aquest cas arribarem al poble de Guàrdia de Tremp, salvant això sí més
uns 100 metres més de desnivell i fent quasi el doble distància que l’anterior
circuit.
En aquest cas arribarem al poble de Guàrdia de Tremp, salvant això sí més uns 100 metres
més de desnivell i fent quasi el doble distància que l’anterior circuit.

lo + del Terradets!
Aconsellable fer un tomb per aquest petit poble
Aconsellable fer un tomb per aquest petit poble

lo + del Terradets!
El camí de Llimiana a Aransís és d’aquells que no
es poden explicar amb paraules

Sortint de l’hotel seguirem una de les pistes que duu a Guàrdia de Tremp, però al cap de 3
km girarem a la dreta durant 500 m per a després, tornar a girar a la nostra dreta. La
tornada la farem per la pista que va al costat de la via del tren.

lo + del Terradets!
Un petit “viatge” per la Conca de Tremp
Un petit “viatge” per la Conca de Tremp

3 VESSANTS
KM

22,4

709 m

10

450 m

3h

Hi podem accedir de manera directa per dos llocs:
a) Per la pista forestal des d’Hostal Roig (circuit nº x)
b) Pel Santuari de Sant Salvador del Bosc (circuit nº x)
Situat a una alçada mitjana de 1550 m d’altitud, ens permet realitzar un
recorregut molt atlètic durant pràcticament tot l’any, ja que la neu no s’hi
ﬁxa gaire en aquests indrets. Un cop arribem a dalt la carena, ja no la
deixarem ﬁns el coll de la Portella Blanca després de passar pel Tossal del
Mira Pallars i la Torreta.
Hi podem accedir de manera directa per dos llocs:
a) Per la pista forestal des d’Hostal Roig (circuit nº x)
b) Pel Santuari de Sant Salvador del Bosc (circuit nº x)
Situat a una alçada mitjana de 1550 m d’altitud, ens permet realitzar un recorregut molt
atlètic durant pràcticament tot l’any, ja que la neu no s’hi ﬁxa gaire en aquests indrets. Un
cop arribem a dalt la carena, ja no la deixarem ﬁns el coll de la Portella Blanca després de
passar pel Tossal del Mira Pallars i la Torreta.

lo + del Terradets!
Les espectaculars cistes des del cim de tota la
plana de Lleida

ANEM A BUSCAR EL PA
KM

KM

6h

Espectaculars paisatges contemplarem fent aquest recorregut ja que, a més
de la vall de Barcedana que és on s’inicia, veurem la Conca de Dellà i per
últim, la vall d’Aransís.
Espectaculars paisatges contemplarem fent aquest recorregut ja que, a més de la vall de
Barcedana que és on s’inicia, veurem la Conca de Dellà i per últim, la vall d’Aransís.

lo + del Terradets!
Si ens desviem uns centenars de metres podrem
visitar el Castell de Sant Gervàs
Si ens desviem uns centenars de metres podrem visitar el
Castell de Sant Gervàs

Les espectaculars cistes des del cim de tota la plana de Lleida

SANTUARI DEL BOSC
KM

7,8

1126 m

3h (anada)

Sortint del pont del barranc de Barcedana i després de fer 3 km per pista
forestal, encarem de manera directa el Montsec ﬁns arribar a aquesta
església romànica del segle XI. El recorregut continua ﬁns arribar al circuit
d’altitud (nº 5).
Sortint del pont del barranc de Barcedana i després de fer 3 km per pista forestal,
encarem de manera directa el Montsec ﬁns arribar a aquesta església romànica del segle
XI. El recorregut continua ﬁns arribar al circuit d’altitud (nº 5).

SECTOR MONT-REBEI / MONSEC D’ARES

MOLÍ DE CARRIÓ
KM

ARES INTEGRAL

3 (distància des de Moror)

180 m

45’ (anada)

Curt itinerari d’anada i tornada que ens donarà a conèixer aquest antic molí,
avui en estat ruïnós. Des de la segona cruïlla de la carretera del poble de
Moror, surt una pista a l’esquerra en baixada, la qual seguirem durant 1,9 km.
Un cop aquí i a la nostra dreta surt el sender en baixada que arriba ﬁns a
aquest punt.
Curt itinerari d’anada i tornada que ens donarà a conèixer aquest antic molí, avui en estat
ruïnós. Des de la segona cruïlla de la carretera del poble de Moror, surt una pista a
l’esquerra en baixada, la qual seguirem durant 1,9 km. Un cop aquí i a la nostra dreta surt
el sender en baixada que arriba ﬁns a aquest punt.

lo + del Terradets!

KM

6

205 m

1h 30’ (anada)

MOROR - SANTA ALÍS - MOROS PER LA FONT DE LES BESSA

Recorregut lineal que s’inicia al coll d’Ares i es desenvolupa a una altitud mitjana de 1.580
m. Un cop hem arribat al ﬁnal de la pista, podem ampliar la distància pel prat o continuant
camp a través per la carena. Ideal per fer un bon entrenament o caminada d’alçada quan
els Pirineus encara tenen neu. També el podem allargar cap a l’Observatori, a l’altre costat
del coll.

KM

Recorregut que ens dóna a conèixer el massís del Montsec de Rúbies, indicat per a
corredors o caminadors molt ben preparats físicament, no només per la distància, sinó
també pel desnivell. Sortint d’Hostal Roig, primer farem quasi 8 km en ascens continu,
arribant a la cota 1593 per a després baixar a la Portella Blanca, coll que ens durà en forta
pendent en baixada i per camí pedregós ﬁns el poble abandonat de Rúbies. Seguidament
13,5 km de pista molt atlètica per a després agafar la carretera ﬁns al punt de partida.

lo + del Terradets!
Un cop a Rúbies, podem baixar directament a la
Font de les Bagasses, a l’entrada del congost de
Terradets
Un cop a Rúbies, podem baixar directament a la Font de les
Bagasses, a l’entrada del congost de Terradets

124 m

1h 15’ (anada)

Recorregut que ens duu a aquest interessant jaciment. Sortint del mateix punt que la ruta
anterior, al poc de començar ens desviarem a la nostra dreta per creuar el barranc del
Bosc. En forta pujada seguirem la pista ﬁns que trobarem un camí a la nostra esquerra, el
qual ja no deixarem ﬁns arribar a la nostra meta, creuant una mica abans un pont de fusta
per salvar el barranc. La tornada la farem pel mateix lloc. Hi ha la possibilitat de fer el
tomb al Castellot. Poc abans de creuar el pont de fusta, surt a la nostra dreta un sender
que primer creua el llau de Salitó i després puja ﬁns a aquest sortint rocós per a després
baixar al barranc del Bosc per anar a parar a les immediacions de la Cova de Sant Miquel.
Aquest recorregut està dirigit a gent experimentada i amb facilitat per fer alguna
grimpada.

lo + del Terradets!
Recorregut molt salvatge, en mig de la
immensitat del Montsec
Recorregut molt salvatge, en mig de la immensitat del Montsec

MONT-REBEI

709 m

8h 30’

Llarg circuit que ens durà al cim més alt del Montsec d’Ares passant per la Font de la
Bessa per un llarg i dur sender. En el cas de que vulguem fer el cim d’una manera més
directa, al km 8,5 podem agafar la pista principal i seguir el circuit nº 5.

lo + del Terradets!

MONT-REBEI - ALTIMIRIS

4,3 (distància des de Moror)

22,4

1257 m

Ideal per a tots aquells que vulguin fer directament quasi
1000 m de desnivell

Recorregut que ens duu a aquest interessant jaciment. Sortint del mateix
punt que la ruta anterior, al poc de començar ens desviarem a la nostra dreta
per creuar el barranc del Bosc. En forta pujada seguirem la pista ﬁns que
trobarem un camí a la nostra esquerra, el qual ja no deixarem ﬁns arribar a la
nostra meta, creuant una mica abans un pont de fusta per salvar el barranc.
La tornada la farem pel mateix lloc. Hi ha la possibilitat de fer el tomb al
Castellot. Poc abans de creuar el pont de fusta, surt a la nostra dreta un
sender que primer creua el llau de Salitó i després puja ﬁns a aquest sortint
rocós per a després baixar al barranc del Bosc per anar a parar a les
immediacions de la Cova de Sant Miquel. Aquest recorregut està dirigit a
gent experimentada i amb facilitat per fer alguna grimpada.

KM

28,59

Ideal per a tots aquells que vulguin fer
directament quasi 1000 m de desnivell

SANT MARTÍ DE LES TOMBETES

Recorregut que ens dóna a conèixer el massís del Montsec de Rúbies,
indicat per a corredors o caminadors molt ben preparats físicament, no
només per la distància, sinó també pel desnivell. Sortint d’Hostal Roig,
primer farem quasi 8 km en ascens continu, arribant a la cota 1593 per a
després baixar a la Portella Blanca, coll que ens durà en forta pendent en
baixada i per camí pedregós ﬁns el poble abandonat de Rúbies. Seguidament
13,5 km de pista molt atlètica per a després agafar la carretera ﬁns al punt
de partida.

KM

Llarg circuit que ens durà al cim més alt del Montsec d’Ares passant per la
Font de la Bessa per un llarg i dur sender. En el cas de que vulguem fer el
cim d’una manera més directa, al km 8,5 podem agafar la pista principal i
seguir el circuit nº 5.

lo + del Terradets!

El camí de les 100 corbes, un dels senders més espectaculars

8h

Sortint del coll d’Ares, baixarem per la carretera que duu a Àger durant 2,3 km per a
després agafar la pista de l’esquerra. Al km 6,1 agafarem un corriol que surt de nou a la
nostra esquerra en forta pendent, la qual no deixarem ﬁns arribar al coll i després de
salvar 270 m. de desnivell. Atenció ja que és un sender amb pedra descomposta. La
tornada la farem per la pista passant pel cim del Santa Lis.

Si disposem de temps, ens podem apropar a l’ermita de la Mare
de Déu del Colobor

Recorregut lineal que s’inicia al coll d’Ares i es desenvolupa a una altitud
mitjana de 1.580 m. Un cop hem arribat al ﬁnal de la pista, podem ampliar la
distància pel prat o continuant camp a través per la carena. Ideal per fer un
bon entrenament o caminada d’alçada quan els Pirineus encara tenen neu.
També el podem allargar cap a l’Observatori, a l’altre costat del coll.

La tornada la podem fer per una pista plana que passa uns 100
m per sota de la principal

1065 m

3h 15’

CORDA D’ARES

El camí de les 100 corbes, un dels senders més
espectaculars

31,4

480 m

Si disposem de temps, ens podem apropar a
l’ermita de la Mare de Déu del Colobor

Seguir el curs del barranc per un estret sender, mullant-nos els
peus

lo + del Terradets!

KM

12,4

lo + del Terradets!

Seguir el curs del barranc per un estret sender,
mullant-nos els peus

La tornada la podem fer per una pista plana que
passa uns 100 m per sota de la principal

RÚBIES INTEGRAL

KM

Sortint del coll d’Ares, baixarem per la carretera que duu a Àger durant 2,3
km per a després agafar la pista de l’esquerra. Al km 6,1 agafarem un corriol
que surt de nou a la nostra esquerra en forta pendent, la qual no deixarem
ﬁns arribar al coll i després de salvar 270 m. de desnivell. Atenció ja que és
un sender amb pedra descomposta. La tornada la farem per la pista passant
pel cim del Santa Lis.

6h

Excursió imprescindible gràcies a la seva espectacularitat ja que el camí
discorre tallat a la muntanya i uns 30 metres per sobre del riu. Deixarem el
vehicle a l’aparcament situat uns 2 km abans del congost i d’aquí podrem
continuar ﬁns el pont penjant que creua a l’Aragó i a les escales de fusta si
volem arribar al refugi de Montfalcó.
Excursió imprescindible gràcies a la seva espectacularitat ja que el camí discorre tallat a la
muntanya i uns 30 metres per sobre del riu. Deixarem el vehicle a l’aparcament situat uns
2 km abans del congost i d’aquí podrem continuar ﬁns el pont penjant que creua a l’Aragó
i a les escales de fusta si volem arribar al refugi de Montfalcó.

lo + del Terradets!
Possibilitat de que el transporrt públic us reculli a
Montfalcó o a Corçà
Possibilitat de que el transporrt públic us reculli a Montfalcó o
a Corçà

KM

29,73

2076 m

9h 30’

Llarg i salvatge circuit, dirigit a esportistes que volen fer un entrenament
exigent o a caminadors molt experimentats. Després de salvar 650 m ﬁns el
coll d’Ares seguint el GR3, baixarem uns 3,5 km per carretera per a després
dirigir-nos al Pla del Lluís i agafar un corriol tècnic en baixada ﬁns el Mas de
Carlets i d’aquí entrar a l’impressionant Congost de Mont-rebei. El sender
que puja a Alsamora passant per l’antic poblat d’Altimiris és d'aquells que es
recorden.
Llarg i salvatge circuit, dirigit a esportistes que volen fer un entrenament exigent o a
caminadors molt experimentats. Després de salvar 650 m ﬁns el coll d’Ares seguint el
GR3, baixarem uns 3,5 km per carretera per a després dirigir-nos al Pla del Lluís i agafar un
corriol tècnic en baixada ﬁns el Mas de Carlets i d’aquí entrar a l’impressionant Congost de
Mont-rebei. El sender que puja a Alsamora passant per l’antic poblat d’Altimiris és
d'aquells que es recorden.

lo + del Terradets!
Els Altimiris, poblat del segle V i anomenat el
Machu Picchu català
Els Altimiris, poblat del segle V i anomenat el Machu Picchu
català

