XXIIIa DIADA DEL CAMÍ DE
MUNTANYA

PROGRAMA:
Dissabte, 28 d'octubre:

Preparació del camí

28 i 29 d'octubre de 2017

8 h. Concentració a l’aparcament Camp d'Esports.
9 h. Bar Sant Jordi de les Avellanes.
Ermita de Montalegre:
Grup 1: Grup de neteja i desbrossat. Vocal: Juan Ramon Segura.
Grup 2: Grup de neteja i desbrossat. Vocal: Ramon Pach
Grup 3: Col·locació de rètols. Vocal: Lluís Taberner
15 h Dinar de treball.

FESTA DE LA VIIIa VEGUERIA

Diumenge, 29 d'octubre:

Diada del Camí de Muntanya
8:00
9:00
10:00
10:30

Sortida de l’aparcament de Barris Nord.
Concentració al bar Sant Jordi de les Avellanes.
Concentració a Vilanova de la Sal.
Ermita de Montalegre. Beu presentació de la Diada, repartiment de
grups de treball i inici de la jornada de treball.
10:45 Tradicional fotografia de grup al rètol.
14:00 Dinar, amb subvenció de la FEEC, a l'ermita de Montalegre.
16:00 Cloenda de la Diada.

Material: Estris i tisores de podar, de totes menes i mesures, i guants
de treball.

Centre Excursionista de Lleida
Comerç, 25 de Lleida (de dilluns a
divendres, de les 19'30h. a les 22h.)
Telèfon: 973-242329 - cel@cel.cat
www.cel.cat

El camí planer del Mont-roig

ORGANITZA:
CENTRE PROMOCIÓ ACTIVITATS MUNTANYA (CEPAM) de Balalguer
Pel a apuntar-se al dinar de germanor cal que abans del dijous, 26, les
entitats enviïn un correu a cpambalaguer@hotmail.com notificant el
nombre de persones que hi assistiran.
El preu serà de 2 euros:
Pica – pica, arròs amb bolets i postres.
Cal dur plats i coberts cadascú, així com taules i cadires.
EL CAMÍ PLANER DEL MONT-ROIG
El camí Planer del Mont-roig – és un nom que li hem posat nosaltres – per
diferenciar-lo del camí que puja per la carena i corona la Pala Alta.
Aquest camí s'agafa uns metres abans del darrer revolt que hi ha abans de
l'ermita de Montalegre. En aquest punt posarem un cartell on farem la foto de la
Diada.
El camí surt de l'ermita i ens permet enllaçar amb el coll de Porta sense desnivells
remarcables seguint la cota 830 m. La tornada la farem per la carena ascendint a
la Pala Alta.
Distància:
Durada:
Desnivell:
Dificultat:
Senyalització:

3 Km. (anada)
45 minuts (anada)
Tal com indica el nom del sender, pràcticament no hi
ha desnivell encara que es proposa tornar per la
carena amb 160 metres de desnivell.
Fàcil
Fites i cartells a l'inici i al final de l'itinerari.

Accés:
Prenem la carretera C-12 de Balaguer a Àger. En el km. 181 trobem el Monestir
de les Avellanes que travessem.
1,7 km. Sortim a la carretera que ve de les Avellanes. Anem a la dreta.
2,1 km. Fem cap a la carretera a Vilanova de la Sal. Anem a l'esquerra.
2,8 km. Arribem al poble de Vilanova de la Sal.
En l'altre extrem trobem la carretera que baixa a l'estació de tren de Vilanova als
pocs metres trobem un cartell que ens indica un trencall a la dreta vers l'ermita
de Montalegre.
Anem seguint la pista principal.
A 6 km. del poble trobem l'ermita de Montalegre que esdevé el far destacat de la
serra de Mont-roig. Està situat a l'extrem occidental de la muntanya.
Descripció de l'itinerari:
Agafem un revolt que hi ha abans d'arribar a l'ermita de Montalegre (868 m.) on
trobarem un cartell. Anem seguint un corriol entre carrasques.
El camí va contornejant la
muntanya pel vessant
septentrional sense gaires
desnivells. El camí està marcat
amb fites. En alguns moments
es pot observar una base prou
ferma que permet afirmar que
aquest camí que actualment
està desaparegut antigament
havia estat molt important.
45 min. Arribem al coll de Porta
(814 m.).
Un cop en el coll us proposem
agafar el camí que puja per la
carena fins a la punta més
enlairada de la muntanya .
1 h 15 min. Pala Alta amb (950
m.) que constitueix una atalaia
excepcional sobre la Plana de
Lleida on podrem delectar-nos
contemplant els nostres pobles.
Anem seguint la carena enllà
amb un tram de pujades i
baixades.
Per l'esquerra surt el camí de
l'Agulla dels Pelats que on baixen els escaladors.
1 h 45 min. Ermita de Montalegre on acabem la nostra excursió tot esperant el
millor moment del dia:
Un dinar de germanor, subvencionat per la VIIIa Vegueria de la FEEC.
(les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià, l’Urgell)

