
Montmeneu 495 m. 
 
Cim: Montmeneu 495 metres. 
Data: Dimarts 12 de juny de 2018. 
Participants (4): Joan Aubia, Joan Mª Boada, Joan Marqués i Pere López. 
Inici: Mas de l’Hereu, prop de La Granja d’Escarp (Segrià). 
Final: Mas de l’Hereu, prop de La Granja d’Escarp (Segrià). 
Circular: Si 
Temps real: 02:00 hores. 
Temps total: 02:25 hores. 
Desnivell: 221 metres. 
Desnivell acumulat: 240 metres. 
Distància: 8,0 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El dimarts 12 de juny de 2018 hem fet el cim del Tossal de la Moradilla al Segrià, a 
tocar de la ciutat de Lleida, i com que és aviat, dos quarts de dotze del matí, 
decidim anar cap a Serós, la Granja d’Escarp i des d’aquest poble anar fins el Mas 
de l’Hereu on deixem el cotxe i comencem a caminar per fer el cim del Montmeneu, 
que tenim davant nostre. 
 

 
Inici al Mas de l’Hereu.  Tenim el Montmeneu al davant. 
 
Es tracta d’un turó que es pot pujar directament per on nosaltres baixarem, però 
nosaltres anirem donant el tomb al cim, amb el sentit de les agulles d’un rellotge,  
per pujar  pel darrera i així allargar una mica l’excursió. 
Comencem a caminar quan són les 12:45 hores, i ho fem anat uns tres-cent metres 
en direcció al cim. 
En aquest punt trobem una pista a l’esquerra que seguim. 
 



 
Primer canvi de pista.   Pal indicador que ens assenyala el cim. 
 
A partir d’ara anirem canviant de pistes i camins unes vint vegades, ara a la dreta, 
ara a l’esquerra, però com que se’m fa molt difícil d’explicar i no vull donar peu a 
confusions, recomano seguir un trac, per exemple el meu que vaig gravar a Wikiloc 
amb el nom de “Montmeneu”, i l’autor és “pereladeveze”. 
Com a referència dir que cap els quaranta minuts de la sortida, passem entre dues 
casetes o masos. 
Sempre anem entre conreus i boscos fins que a les 13:52 hores trobem una pista 
que puja a la dreta i que està marcada amb un pal indicador que ens assenyala cap 
al Montmeneu, l’agafem amunt. 
 

 
Darrera pujada abans del cim.  Masde l'Hereu. 
 
Uns deu minuts pujant i trobem un camí a la dreta que puja directe al cim, l’agafem 
i quan són les 14:08 hores som dalt del cim. 
El temps amenaça pluja i fa força vent, per la qual cosa fem les fotos de rigor i 
davallem ràpidament quan comencen a caure unes gotes d’aigua, i ho fem pel 
mateix camí de pujada fins trobar de nou la pista, on girem cap a la dreta per 
continuar davallant, amb els canvis de camins i pistes, i arribar al cotxe quan són 
les 15:10 hores. 
 



 
Montmeneu 495 metres. 
 

 
Mapa de la zona, recorregut marcar de groc. 


