
el castell i la col·legiata de MurA l’extrem d’un serrat esguardant la Conca de Tremp, la Conca Dellà,

l’embassament i el congost de Terradets, i el Montsec, com una torre

de guaita a l’avançada del castell de Mur, hi ha les restes del castell

de Guàrdia, una construcció documentada ja l’any 1012. Queda en peu

una torre de planta triangular i un mur que tanca al nord. Al costat del

castell de Guàrdia hi ha l’església de Sant Feliu, que tot i trobar-se en

un estat molt ruinós i deteriorat encara permet apreciar l’estil

d’arquitectura llombarda del segle XI.

Amb un disseny arquitèctònic ben particular, en albirar ja de lluny el

castell de Mur sorprèn la imatge no d’un castell, sinó gairebé d’un

vaixell ancorat dalt d’un serrat, terres endins i amb la línia dels Pirineus

rere seu. La façana exterior, completament restaurada, és d’una pulcritud

i lluminositat que no pot fer més sinó atraure el visitant. El castell de

Mur és un exemple excepcional de l’arquitectura civil del segle XI, de

formes sobries i arrodonides, amb una gran torre cilíndrica que emergeix

sobre les muralles de perímetre triangular. Tot i que les primeres

referències escrites que hi ha del castell són de mitjans del segle X,

sembla que l’obra no s’acabà fins a mitjans del segle XI, quan el castell

passà al noble Arnau Mir de Tost, qui era també senyor del castell de

Guàrdia i tenia la seva residència al proper castell de Llordà.

Molt a prop del castell s’aixecà, entre els anys 1057 i 1060, l’església de

Santa Maria de Mur, que avui es pot veure també restaurada. El que hi

manca són les pintures murals originals, que es troben actualment repartides

entre el Museu de Boston i el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Es pot gaudir de visites guiades al castell i la col·legiata de Mur a

l’estiu i durant els caps de setmana. Per qualsevol consulta cal trucar

a les oficines d'informació.
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OFICINES D’INFORMACIÓ
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

LA POBLA DE SEGUR
Tel.: 973 68 02 57
a/e: turisme@pobladesegur.org
www.pobladesegur.org

TREMP
Tel.: 973 65 34 70
a/e: mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net

ISONA
Tel.: 973 66 50 62
a/e: museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Informeu-vos de les previsions meteorològiques abans de sortir.
El temps de recorregut dels itineraris és aproximat i no inclou les possibles parades.
Porteu sempre un calçat adequat per caminar per la muntanya.
És recomanable que aneu proveïts de crema solar, ulleres de sol,  barret i impermeable.
També convé que dugueu aigua i alguna cosa per menjar.
Si no coneixeu la zona on esteu, seguiu els camins senyalitzats.
Gaudiu de la natura i respecteu-la. No molesteu els animals i no malmeteu plantes,
bolets ni minerals.
No llenceu deixalles de cap tipus, dipositeu-les als contenidors adequats a la
vostra tornada.
És absolutament prohibit fer foc.
Recordeu que per a qualsevol incidència el telèfon d’emergència és el 112.

CONSELLS I RECOMANACIONS

Camins del Jussà és un projecte de recuperació dels antics camins de ferradura i
altres camins històrics i tradicionals de la comarca del Pallars Jussà. Alguns camins que
estaven a punt de perdre’s s’han reobert i, en general, s’han dut a terme treballs de
conservació, s’ha instal·lat senyalització a les cruïlles i s’ha balisat el recorregut amb
marques grogues. El resultat és una sèrie d’itineraris a través dels quals es poden
descobrir els millors racons d’aquesta comarca pirinenca.

NIVELL D’EXIGÈNCIA DE LES CAMINADES

Passejades curtes, amb poc desnivell i sense dificultats.

Caminades de distància i desnivell moderats que no superen els 14 km
de llargada ni els 500 m de desnivell.

Excursions més exigents o bé perquè són més llargues o amb major
desnivell o amb alguna dificultat concreta.nivell 3
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ITINERARIS EN 4x4ITINERARIS A PEU
La vall de Filià des d’Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri per la Coma
La serra de Camporan i Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols i Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec d’Ares

El carrilet de l’Estany Gento
El coll d’Oli
El castell de Sant Gervàs
El congost de Mont-rebei
El monestir de Sant Pere de les Maleses
El castell de Llordà
El pont de Bóixols
El castell de Mur
El barranc del Bosc
Els llacs de Manyanet
El camí de Rus
El camí vell de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboració...
El camí vell de Santa Engràcia
Vorejant l’embassament de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a les vinyes de Sant Miquel
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el castell de Guàrdia

Inici de l’itinerari. Guàrdia de Noguera (540 m) L’itinerari comença

seguint la pista que surt a mà dreta darrere la bàscula a l’entrada del poble.

0,2 km - 3 min - Bifurcació En arribar al cementiri la pista es bifurca i es

continua per la de l’esquerra.

0,3 km - 5 min - Carretera Es creua la carretera perpendicularment i es

continua per la pista, on hi ha estacions del viacrucis.

0,4 km - 7 min - Bifurcació Es deixa una pista a l’esquerra (aquesta és la

pista per la que es tornarà).

0,8 km - 13 min - Barranc de Fonteter (515 m) Es travessa el barranc i es

segueix per la pista, que s’enfila fent ziga-zagues fins arribar al llom del serrat.

1,9 km - 40 min - Llom del serrat (590 m) En arribar al llom del serrat,

allà on es canvia de vessant, cal seguir a l’esquerra per un sender que

s’enfila per la carena entre marges.

2,5 km - 1 h 10 min - Castell de Guàrdia (710 m) L’itinerari continua per

la carena seguint el sender.

2,7 km - 1 h 15 min - Església de Sant Feliu (720 m) Es segueix pel

sender carena amunt, direcció oest.

3,8 km - 1 h 33 min - Carretera (790 m) El sender s’acaba i es continua

cap a la dreta per la carretera.

4,1 km - 1 h 40 min - Pista Es passa de llarg la pista que surt a l’esquerra

de la carretera i que va cap a Collmorter. Es continua per la carretera fins

a trobar una altra pista també a l’esquerra.

4,2 km - 1 h 42 min - Pista Just a l’entrada de la pista cal prendre un

sender a mà dreta, que condueix fins al castell de Mur creuant diverses

vegades la carretera.

4,9 km - 2 h - Castell de Mur i Santa Maria de Mur (865 m) Des del

castell cal desfer el darrer tram de camí fins arribar a la pista que dóna

accés a Collmorter i que en la pujada s’ha passat de llarg.

5,7 km - 2 h 15 min - Pista Aquesta pista que neix ara a la dreta de la

carretera voreja el poble de Collmorter i torna a sortir a la carretera.

6 km - 2 h 20 min - Carretera Es travessa la carretera perpendicularment

i es continua per un sender que surt paral·lel a la carretera i que descendeix

cap al barranc de Mur, anomenat barranc de Fonteter en el seu darrer tram.

6,8 km - 2 h 35 min - Barranc de Mur Es creua el barranc i el sender

continua per l’altre marge dins un bosquet de roures i boixos, fins trobar un

camp de conreu que el sender voreja per la dreta i la part més alta del camp.

7,6 km - 2 h 45 min - Camp de conreu Al final del camp i just al mig

de l’enllaç entre aquest camp i el següent cal fer un gir de 90 graus cap

a l’esquerra per continuar pel senderó que novament s’endinsa en un

bosquet.
8,2 km - 2 h 52 min - Camp de conreu El sender passa per un tram

d’enllaç entre dos camps, i a l’esquerra de l’entrada al segon camp continua

una altra vegada dins el bosquet. Abans d’arribar a la pista el sender torna

a creuar perpendicularment un petit enllaç entre dos camps.

8,3 km - 2 h 55 min - Pista Es continua avall per la pista, on es retroben

les estacions del viacrucis enllaçant amb la pista que s’ha pres de pujada,

de manera que només cal creuar la carretera i arribar a Guàrdia seguint

la pista del cementiri.

8,8 km - 3 h - Guàrdia de Noguera (540 m) Final de l’itinerari

nivell 2 CaMINS DeL JuSSa:

El Pallars Jussà és terra de castells. Castells medievals que foren

aixecats en punts estratègics per controlar els moviments dels

musulmans assentats a Catalunya i per protegir el territori del seu

possible atac. Aquest itinerari uneix dos d’aquests castells oferint

també una visió a vol d’ocell de la comarca del Jussà.

EL CASTELL DE MUR

Punt d’inici: Guàrdia de Noguera
Punt final: Guàrdia de Noguera
Recorregut:
Guàrdia de Noguera - Castell de
Guàrdia - Església de Sant Feliu
- Castell de Mur i Santa Maria de
Mur - Collmorter - Guàrdia de
Noguera
Distància: 8,8 km
Durada: 3 hores
Desnivell: 400 m
Dificultat: Nivell 2
Accés amb vehicle: Des de
Tremp cal prendre la caretera C-
13i, a l’alçada de l’embassament
de Terradets abans d’arribar a
Cellers, agafar a la dreta la
carretera LV-9124 cap a Guàrdia.
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