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.
(Neteja i desbrossat de la font de Millà.)
Grup 2: Grup de neteja i desbrossat. Vocal: Antonio Trilla, Juanita Llop i
Joan Ramon Segura. (Repas del itinerari al Puig de Millà)
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

XVI DIADA DEL CAMÍ DE
MUNTANYA
07 de novembre de 2010

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

PROGRAMA:

Preparació del camí:

23, 24 d’octubre i 6 de novembre.
8h
Concentració a l’aparcament Barris Nord.
9 h.
Forn d’Àger.
14 h
Dinar de treball.
Diumenge, 7 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.
10 h
Tradicional fotografia de grup al rètol.
14,30 h Aperitiu a la plaça del poble de Millà, ofert pel Centre
Excursionista de Lleida i la Associació de veïns de Millà
15 h
Dinar de germanor.
16 h
Cloenda i baixada.
Nota: A l’hora de dinar hi ha font.

DELPOBLE DE MILLÀ AL PUIG DE MILLÀ
Pel camí dels corrals

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

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DEL POBLE DE MILLÀ AL PUIG DE
MILLÀ
Itinerari de desnivell mitjà que ens permetrà accedí, pel camí dels corrals, al Puig de
Miillà (1.025 m.) turó amb panoràmiques fascinants sobre el pantà de Canelles, la
serra de Savinós amb el poble de Fez encinglerat i, el congost de Mont-rebei entre els
dos Montsecs; el d’Aragò o d’Estall i el de Catalunya o d’Ares.
La facilitat en que el camí passi vora de la cova del Biot, ens permetrà, si portem
llanterna, visitar-la
Distància:
5,- km.
Desnivell:
325,- m.
Senyalització: Fites i marques verdes
Durada:
1 h 10’
Dificultat:
Mitjana - Baixa
Accés:
Prenem la carretera C-12 de Balaguer a Àger, poc abans d’arribar a Àger prenem la
cruïlla a l’esquerra, que ens indica a Agulló i Corçà. 50 metres més endavant prenem
direcció a Agulló (678 m.) i continuem direcció a Millà (752 m). Aparquem el
vehicle a la plaça del poble de Millà al peu de l’església de Sant Pere.
Itinerari:
0 h 00’ Sortim pel camí de la dreta de l’església de Sant Pere de Millà, perdem alçada
direcció sud on trobarem un carriol entre cases enrunades i horts.
0 h 03’ Font de Millà, en temps passats va ser un punt de reunió del poble amb el
safareig i un dipòsit de grans dimensions que, de ven segur, proveïa aigua a tot el
poble. Avui dia abandonat i ple de bardisses. Seguim a creuar el barranc de la Quina i
continuem pel marge esquerre del barranc.
0h 07’ Creuem el barranc de les Arnes, davant, damunt del camí, trobem el maset del
Peraire amb una petita era. El camí guanya alçada entre alzineres i roures i, amb
varies llaçades, arribem al llom pedregós de la serra . Ara pràcticament pla, el camí
creua un petit barranc i ens atansem a l ‘imponent barranc de l’Horta o de l’Espluga.
0 h 28’ Barranc de l’Horta. El camí puja pel marge dret del barranc. A l’altra vesant,
podem veure les restes d’ un corral aprofitant un balma.
0h 32’ Creuem el barranc de l’Horta (940 m.)i ens dirigim direcció al nord-oest on
passem per la vora de les restes d’ un dels corrals del Peraire. Ens trobem en un pla
herbós, un antic camp de conreu i, hem de possar atenció de no perdre el camí.
Traspassem les restes d’un mur de pedra i, al fons, en un racó, es troba la cova del
Biot del Peraire.
0 h 45’ Cova del Biot o del Peraire (963 m.) Petita cavitat a la vora d’unes alzines. A
prop, trobem una gran alzina, passem pel davant i ens dirigim al cap damunt de la
serra. El camí es poc evident. Seguim les marques i fites per no perdre’ns
0 h 55’ Ens trobem a la carena. Magnifiques vistes del Pantà de Canelles on s’aprecia
la seva magnitud. Continuem vers ponent.

1 h 10’ Puig de Millà (1025 m) El punt mes alt de la serra de Millà. Des d’ aquest
punt es domina al nord, tota la muralla del Montsec i, al sud, l’ impressionant
embassament de Canelles amb la serra de Blancafort. A l’ est, el pla de les Bruixes i,
a l’oest, la vertiginosa serra de Savinós.
Per ponent, el Puig de Millà cau tallat sobre les Conclues de Millà i l’embassament
de Canelles amb magnífiques vistes sobre els verticals espadats calcàris. Ens podrem
atansar per gaudir de les magnífiques panoràmiques sobre el congost.
Retornem pel mateix camí.

