ORGANITZACIÓ
Després d’una breu explicació de la diada, ens dividirem en grups de
treball:
Grup 1: Grup de neteja i desbrossat. Vocal: Antonio Cots, Josep Sierra.
Grup 2: Grup de neteja i desbrossat. Vocal: Antonio Trilla, Juanita Llop i
Joan Ramon Segura (Cadascú començarà per un extrem oposat).
Grup 3: Col·locació de rètols. Vocal: Lluís Taberner
Grup 4: Senyalització selectiva amb marques de pintura. Vocal: Pep
Vicedo i Valentí Alcazó
Coordinació: Josep Godoy

XV DIADA DEL CAMÍ DE
MUNTANYA
08 de novembre de 2009

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

PROGRAMA:
Preparació del camí:
24, 25 d’octubre i 7 de novembre.
8h
Concentració a l’aparcament Barris Nord.
9 h.
Forn d’Àger.
14 h
Dinar de treball.
Diumenge, 8 de novembre:

Diada del Camí de Muntanya
8h
9h
9.45 h

Sortida de l’aparcament de Barris Nord.
Concentració al forn de pa d’Àger.
Breu presentació i inici de la jornada de treball. Repartiment de
grups de treball.
14 h
Tradicional fotografia de grup al rètol.
Dinar de germanor a l’ermita de la Santíssima Trinitat de la Regola.
16 h
Cloenda i baixada.
Nota: A l’hora de dinar no hi ha fonts.

ORGANITZA:
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
Carrer Comerç 25
25005 Lleida
Tlf. 973 24 23 26
cel@cel.cat
www.cel.cat

DE LA CRUÏLLA DE L’AMETLLA
A LA REGOLA

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE L’ESTACIÓ DE TRENS D’ÀGER
AL POBLE D´AGER, PASSANT PER LA REGOLA
Un any més el Centre excursionista de Lleida es planteja recuperar un camí en la seva Diada del
Camí de Muntanya. Enguany serà el camí que pujava des del llogarret d’Oroners fins al poble
d’Àger. Interessant travessa que recorre els fondals de la vall del riu Fred de Pui. El recorregut
passa prop del llogarret de sant Just, l’ermita de la Santíssima Trinitat i el poble de la Regola. Si
voleu col·laborar en les tasques de recuperació del camí no dubteu de posar-vos en contacte amb
nosaltres. Farem un popular dinar a l’ermita de la Santíssima Trinitat.
Dificultat: Mitja.
Desnivell: + 300 metres.
Durada: 3 h. 17 min.
Descripció de l’itinerari:
Sortim de l’estació d’Àger (340 m.) prenen la carretera C-12 cap a ponent.
26 min. Enfront de la cruïlla a l’Ametlla (420 m.) però en el vessant esquerre trobem un camí
carreter que agafem. Hi ha un cartell que ens encara cap a l’ermita d’Oroners.
36 min. El camí carreter s’acaba i seguim per la dreta per un senderó descendent vers un barranc
secundari. Trobem marques de color verd.
42 min. Passem a tocar de la casa vella de Saura (374 m.).
Més avall hi ha una palanca (356 m.) sobre el riu Fred de Pui. Passem per l’altre vessant.
58 min. Cruïlla. Per l’esquerra continua el camí a l’ermita del Roser d’Oroners. Anem per la
dreta. El camí és menys fressat però simplement és qüestió de posar cura a seguir les nombroses
fites i al carrerany.
1 h. 13 min. Travessem el riu Fred de Pui ara per un pont (375 m.).
1 h. 15 min. Cruïlla de camins. A la dreta hi ha l’entrada a la granja del molí de Guàrdia. Anem a
l’esquerra vorejant el rierol.
1 h. 17 min. Nou encreuament. Per l’esquerra marxa el camí que puja a Sant Just. Seguim el
camí principal per la dreta.
1 h. 19 min. A la dreta hi ha ramificacions que tiren amunt a la carretera. Nosaltres seguim
paral·lels al riu per un camí carreter menys fressat. Per després entrem a un camp que travessem
per la dreta. En l’extrem oposat trobem el camí antic per on anava una petita sèquia .
1 h. 23 min. Creuem un barranquill.
1 h. 26 min. Trencall a l’esquerra que puja al llogarret de Sant Just
1 h. 29 min. Contrafort (427 m.) des d’on veiem a sobre nostre la carretera, l’antic camí hi sortia
però el desmunt l’ha malmès. Es pot pujar sense camí o flanquejar per sota fins el mas de cal
Forner que tenim davant.
1 h. 35 min. Cal Forner (421 m.) magnífica casa construïda arran de la carretera vella. La nova
l’ha deixada un xic aclotada. L’edifici tindrà un centenar d’anys. La casa vella del Forner resta
derruïda en el coster que hi ha cap al sud. Encara està habitada, cal ser molt respectuosos amb
els seus estadants. Seguim la carretera vella, a l’esquerra, tot passant el pont per sobre el barranc
de l’Aigua Clara. En travessar el pont prenem un camí de terra que surt a mà esquerra.
1 h. 42 min. Deixem a l’esquerra el camí de l’Obac que travessa el riu Fred de Pui.
1 h. 45 min. Al camp de l’esquerra veiem un petit mas. Anem per la dreta, poc després prenem
un camí carreter a l’esquerra sempre proper al riu, passant per sota d’un pont de la carretera,
tot travessant el barranc de Marunyar. El camí va a tocar un cingle de pedra, a mà dreta, a
l’esquerra hi ha un marge que sustenta el sender.
1 h. 50 min. Construccions del Molí Nou (424 m.) abandonades a mitjans del segle passat malgrat
el seu topònim està totalment enderrocat. Estava format per un grapat de cases. En la part baixa,
tocant el riu, encara es poden trobar les dues moles dels molins. Tristament tot el conjunt està
envaït pels esbarzes i els carreus caiguts de les cases. El camí surt de la part superior i va a cercar

una feixa estreta sobre el cingle. Igualment es pot anar seguint el conducte del canal però està ple
de vegetació, poc després baixem a un pla.
1 h. 57 min. Un corriol desdibuixat s’enfila a la dreta per anar a cercar l’ermita de Santíssima
Trinitat encara que es preferible continuar pel camí carreter.
Uns metres més enllà hi ha un senderó a l’esquerra que baixa al riu. Anem pujant.
2 h 11 min. Sortim a uns antics camps actualment envaïts per roures. Una mica més amunt hi ha
un cartell del recorregut de bicicleta. Abandonem el recorregut momentàniament per anar a
visitar l’ermita de la Trinitat i anem a la dreta.
2 h. 14 min. Ermita de la Santíssima Trinitat (483 m.) d’estructura senzilla propera a la
carretera.
Tornem al camp anterior on havia les marques de l’itinerari en BTT.
2 h. 18 min. El camí vell va entre marges de pedra a l’esquerra entre roures encara que el sender
de les bicicletes prefereix anar pel mig dels camps erms, saltant marges.
2 h. 20 min. Sortim a un camí carreter que seguim. Esdevé un camí carener en pujar entre dues
petites valls.
2 h. 25 min. Arribem a l’era d’una cabana a les envistes del poble de la Regola. Passem arran
d’una porteria de futbol.
2 h. 27 min. Primeres cases del nucli habitat de la Regola (518 m.).
Travessem el poble per anar a cercar en l’extrem oposat el baixador que mena al riu.
2 h. 31 min. Pont (485 m.) sobre el riu Fred de Pui. A l’altra riba trobem el molí de la Societat.
Un cartell ens indica passar per davant de la casa i anar a buscar un camí carreter. Potser és més
interessant continuar el camí de l’esquerra i passar per uns corrals que ens duen fins
l’anomenada Platgeta on hi ha un jaciment de fòssils protegit. Continuem el sender cap a ponent
seguint la barrancada.
2 h. 42 min. Ens incorporem a una cruïlla de camins. L’antic camí només la creuava i seguia
entre marges. A l’esquerra deixem la pista assenyalada com a circuit de BTT.
2 h 45 min. Sortim a la pista anterior que seguim a la dreta. Més endavant contemplarem la bella
silueta d’Àger presidida per la silueta de la col·legiata de Sant Pere.
2 h. 53 min. Creuem el barranc de Morà i pocs metres després el rierol de Fred de Pui (530 m.)
que passem a gual.
Als pocs metres abandonem el camí principal per prendre un trencall que surt a l’esquerra
passant per sota del molí vell de Querall.
2 h. 57 min. Sortim a una pista principal que procedeix de la carretera. Anem a l’esquerra.
3 h. 01 min. Ens incorporem a un camí més destacat que prenem a la dreta, tot pujant. L’alzina
de Clarà ens queda a l’esquerra (a uns 500 metres). Recomanem la seva visita i es pot continuar
el recorregut entrant per la part inferior de la vila d’Àger.
3 h. 11 min. Sortim a la carretera C-12 que seguim a l’esquerra.
3 h. 17 min. Arribem a les primeres cases d’Àger (600 m.) a ran de la carretera. Situada en el
centre de la vall homònima és un dels pobles més encisador de les nostres contrades i no hem de
deixar passar l’ocasió de visitar-lo detingudament.

