ORGANITZACIÓ
Després d'una breu explicació de la diada, ens dividirem en grups de
treball:
Grup 1: Grup de neteja i desbrossat. Vocal: Juan Ramon Segura.
Grup 2: Grup de neteja i desbrossat. Vocals: Antonio Trilla, Joana
Llop.
Grup 3: Col·locació de rètols. Vocals: Lluís Taberner, Santi Seró
Grup 4: Senyalització selectiva amb marques de pintura. Vocal: Josep
Sierra, Antonio Cots, Maribel Tortosa
Coordinació: Josep Godoy

XIX DIADA DEL CAMÍ DE MUNTANYA
24 de novembre 2013

Material: Estris i tisores de podar de totes menes i mesures i guants
de treball
PROGRAMA:
Preparació del camí:
Dissabte, 23 de novembre:
8:00 h Concentració a l'aparcament Barris Nord.
9:30 h Casa Carantillo a Sant Cristofol de la Vall
15:00 h Dinar de treball (cal confirmar assistència)
Diumenge, 24 de novembre:
Diada del Camí de Muntanya
8:00 h
9:30 h
9:45 h
15:00 h
16:00 h

Sortida de l'aparcament de Barris Nord.
A la pista d'inici del camí, Sant Cristofol de la Vall
Breu presentació i inici de la jornada de treball.
Repartiment de grups de treball.
Dinar de germanor. (cal dur el menjar).
Cloenda i tornada a Lleida.

Nota: A l'hora de dinar hi ha font, cerveses i vi.

Sant Cristòfol de la Vall al cap de la
Serra de la Vall de Llimiana - San Miquel
de la Vall - San Cristòfol de la Vall.

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

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

Sant Cristòfol de la Vall al cap de la Serra de la Vall de Llimiana San
Miquel de la Vall - San Cristòfol de la Vall.
Un any més el Centre Excursionista de Lleida es planteja recuperar un camí en
la XIXa Diada del Camí de Muntanya. Enguany serà el sender que puja des del
llogaret de Sant Cristòfol de la Vall al cap de la Serra de Llimiana per l'antic camí
d'Aransis i retorna pel camí de Aransis a San Miquel de La vall i torna a San
Cristòfol de la Vall per la pista.
El primer tram de l'excursió es va recuperar al any 2011 en la XVIIa Diada del
Camí de Muntanya que correspon a l'antic camí de Sant Cristòfol a Aransis
recuperant lo camí del peu del cingle al cap de la Serra de la Vall de Llimiana,
que resseguirem direcció a Aransis on podrem gaudir de magnifiques
panoràmiques sobre la vall de Barcedana, la cara Nord del Montsec, la Conca de
Tremp i Pirineu.
La tornada la farem per el camí de Aransis a Sant Miquel de la Vall, que
recuperarem i arribant a Sant Miquel trobarem trams de camí empedrats molt
ben conservats.
Accés: Prenem la carretera C-13 de Balaguer a Trem, poc abans d'arribar a
Cellers prenem la cruïlla que ens indica a Llimiana fem 2,5 km. Deixem a
l'esquerra la carretera a Gavet de la Conca, al km 6,5 deixem carretera a
Llimiana i agafem la carretera Sant Cristòfol de la Vall fem 1,5 km i 100 m.
abans d'arribar al poble de Sant Cristòfol de la Vall deixem l'asfalt i prenem un
camí carreter i fem un centenar de metres i aparquem el vehicle a la vora de la
pista.
Distancia: 7,1 Km. / Dificultat: Baixa / Desnivell: +-210m /Durada: 2 h 05'

Descripció de l'itinerari:
0 h 00' Al l'esquerra de la pista (764 m.) surt un petit carriol, l'antic camí de
Sant Cristòfol de la Vall a Aransis. El camí ,entre marges de pedra i camps
abandonats en el seu començament, va guanyant alçada. Magnifiques vistes
sobre la Vall de Barcedana i la vessant Nord de Montsec.
0 h 12' Antics camps de conreu abandonats. El camí es perd entre la vegetació i
continuem entre el camps de conreu erms i travessem un parell de marges i
guanyem alçada per atansar-nos a la cinglera.
0 h 16' Cruïlla (833 m.) Dreta. Deixem el carriol de Llimiana per les Costes i a
l'ermita de Sant Andreu per prendre el camí direcció a Aransis. El camí
empedrat supera la primera cinglera i guanya alçada per atansar-se a la segona
cinglera.
0 h 23' (881 m.) El camí supera la segona cinglera amb trams força aeris i
magnifiques vistes sobre la Vall de Barcedana, el congost de Terradets i la cara
nord del Montsec. El camí continua en direcció a la tercera cinglera.
0 h 27' (917 m.) Superem la cinglera amb restes d'antic murs del camí a
Aransis. El camí guanya alçada i gira al Oest direcció a la capçalera del barranc
dels Hortals, entre antics camps de conreu abandonats.
El camí guanya els últims metres per arribar a la pista del cap de la Serra de la
Vall de Llimiana.

0 h 35' (964 m.) Cruïlla. Dreta. Deixem la pista de l'esquerra, que ens portaria
a Llimiana, per prendre el camí carreter direcció a Aransis. La pista ressegueix
la Serra de la Vall de Llimiana i guanya alçada amb magnifiques vistes sobre la
serra del Montsec, la Conca de Trem i el Pirineu.
1 h 07' (1073 m.) Cruïlla. Deixem a l'esquerra el camí d'Aransis i prenem el
carriol que porta al castell de Sant Gervas i al poble de Sant Miquel de la Vall.
1 h 09' Cruïlla. Dreta Deixem el camí, de l'esquerra menys marcat, del castell
de Sant Gervas per continuar pel camí de Aransis a Sant Miquel de la Vall,
perdem alçada parant atenció de no perdre el camí anirem resseguin les fites
direcció a la Serra de Mallestró i al barranc de Palomer.
1 h 20' (958 m.) Barranc de Palomer. Creuem el barranc i trobem una zona una
zona humida, podria ser la font de Mallestó, el camí perd alçada molt suaument
per la serra de Baro i s'atansa al cingle de damunt del poble de Sant Miquel de la
Vall, el camí en aquest tram és empedrat, entre marges de pedra i de una
amplada considerable, perdem alçada ràpidament per trobar al peu del cingle
un camí carreter.
1 h 34' (876 m.) Esquerra. Seguim la pista de l'esquerra direcció al poble on
trobem les primeres cases.
1 h 35' Cruïlla. Recte. Deixem les entrades al camps de dreta i esquerra per
endinsar-nos en el poble de Sant Miquel.
1 h 37' Cruïlla Dreta. Deixem el carrer de l'esquerra que ens portaria a
l´interior de la població i prenem la carretera de la dreta que ens allunya del
nucli urbà.
1 h 39' (823 m.) Dreta. Deixem a l'esquerra la carretera vella de Sant Marti a
Sant Miquel i prenem la carretera nova de la dreta, passem per davant del Moli
d'oli i davallem rodejats de camps d'oliveres.
1 h 43' (777 m.) Cruïlla. Dreta. Deixem a l'esquerra la carretera i prenem el
camí carreter de la dreta que ens atansarà al poble de Sant Cristofol de la Vall
entre camps de oliveres. Passem per davant del Dipòsit d'aigua de la població.
2 h 05' (764 m.) Ens trobem al lloc de sortida de l'excursió.

