
El Centre Excursionista de Lleida organitza, des de l'any 
2002, rutes per conèixer la comarca i que s'amplien a la 
resta de la província de Lleida. Aquestes excursions 
compten amb una alta participació i són l'excusa perfecta 
per visitar llocs amagats, paratges inèdits i recórrer camins 
que han quedat oblidats 
 
Des de l'any 2002 el Centre Excursionista de Lleida realitza excursions amb autocar en què un bon 
grup de gent, que tenen en comú pas-sar.un dissabte en companyia, la pràctica de l'esport del 
senderisme, conèixer magnífics paratges i assaborir el nostre patrimoni arquitectònic més valuós, 
disfru-ten del dia, la natura i l'esport. 
El Centre Excursionista ha creuat, durant aquesta anys, la província lleidatana de nord a sud i d'oest 
a est, sempre buscant i gaudint de ra-cons i paratges singulars, recorrent els camins més inte-resants 
i bells de les contrades de Lleida. Tot això passejant per llogarets actualment deshabitats, amb 
esglésies i castells abandonats que són testimonis de les precàries condicions de vida d'altres temps. 
L'autocar permet als integrants de les sortides fer recorreguts que, d'una altra manera, implicarien la 
costosa combinació de vehicles. De Barbastre al Mediterrani seguint els Castell i les Torres de 
Guaita (del 2006 al 2008), o seguint la Cabanera del Cis, de Les (Vall d'Aran). També a la Saira 
(Lleida) (anys 2003 i 2004), entre d'altres recorreguts que han pogut disfrutar en aquests anys de 
sortides. 
La previsió per al curs 2008-2009 del centre és seguir el tram català del GR-99, un sender de gran 
recorregut que segueix tot el riu Ebre des de Fotibre (Cantàbria) fins a la seua desembocadura a la 
Mediterrània. 
Varietat d'etapes 
L'etapa d'Almatret-Flix va ser organitzada durant el novembre d'aquest any. Gairebé setanta 
excursionistes del Centre i una dotzena de sim-patizants excursionistes del Centre Excursionista 
d'Almatret van realitzar la sortida, que té un recorregut de poc més de 22 km i un desnivell negatiu 
de 400 m. En total, unes cinc hores de marxa. Però no només hi ha aquesta etapa. El centre també 
n'ha organitzat una que va des de Mequinensa fins a Almatret, que és el municipi més alt de la 
comarca. En aquesta sortida, que es va fer a l'octubre, els participants van disfrutar d'un temps 
excepcional. 
 
RECORDS D'AVANS 
Almatret-Flix: Organizada al novembre i amb sortida a Almatret, passa pel mític camí de Sirga que va 
descriure Jesús Moncada, el camí de les mules, que segueix el marge esquerre del riu i entra en un 
sector forca diferent l'Espai d'Interès Natural de Sebes, on es pot visitar el centre d'interpretació i 
disfrutar d'una visió del bosc de ribera fins que s'arriba a la població de Flix. 
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• transcripció literal de l'article “El Segre” 






