
Tossal de la Moradilla 243 metres. 
 
Cim: Tossal de la Moradilla 243 metres. 
Data. 12 de juny de 2018. 
Participants (4): Joan Aubia, Joan Mª Boada, Joan Marqués i Pere López. 
Inici: Final Carrer D al Polígon Camí dels Frares de Lleida. 
Final: Final Carrer D al Polígon Camí dels Frares de Lleida. 
Circular: Si. 
Temps real: 02:16 hores 
Temps Total: 03:09 hores. 
Desnivell: 76 metres. 
Desnivell acumulat: 90 metres. 
Distància: 9,7 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El dimarts dia 12 de juny de 2018 sortim de Puigpelat en direcció a Lleida, quasi al 
arribar trobem el desviament al polígon Camí dels Frares, entrem i tal com anem, 
al final del carrer D, pel que hi anem, deixem el cotxe. 
Quan són les 08:16 hores comencem a caminar, passem la rotonda que trobem i 
continuem uns quants metres fins trobar un canal d’aigua, aquí deixem la carretera 
i girem a la dreta. 
Seguim el Canal Auxiliar de l’Urgell per una pista paral·lela al mateix, fins trobar un 
una cruïlla de pistes, just passant per sota d’un pont de carretera, on continuem 
recte. 
 

 
Lloc de sortida.    Caminant entre camps de fruiters. 
 
Seguim per una pista amb arbres a costat i costat, acompanyats dels cants dels 
ocells, fins trobar un pontet a mà esquerra, aquí girem a l’esquerra encarant el cim, 
el qual veiem gairebé des de que hem sortit, són les 08:55 hores. 
Uns quinze minuts més tard deixem la pista per la que hi anem cap a l’esquerra, 
agafem una altra que al començament sembla que no hi hagi camí, però de seguida 
es transforma en una pista de bon caminar. 
Anem donant el tomb al cim, mentre passem entre conreus de fruiters, sempre 
deixant el cim a l’esquerra, però de mica en mica ens anem acostant. 
 



 
Caminant entre camps de conreu.  Restes d’un poblament als peus del cim. 
 
A les 09:30 hores tenim a la dreta les runes del que sembla un petit poble, i a 
l’esquerra l’entrada d’un camí que hi diu que és particular, nosaltres hi entrem uns 
metres, però de seguida hi ha un camí a la dreta que puja fort directe al cim pel 
qual hi pugem. 
Quan són les 09:36 hores som dalt del cim i tenim una ampla vista de tota la plana 
de Lleida. 
Som a uns set quilometres de la ciutat de Lleida i quasi a tocar del poble d’Els 
Alamús. 
Dalt del cim trobem una torre de telegrafia òptica del segle XIX, també podem 
observar pous que comuniquen refugis subterranis, s’ha d’anar en compte no 
caure. 
Aprofitem per esmorzar una mica i tot seguit anirem fins el turó que tenim al 
costat per visitar un conjunt de trinxeres fortificades amb una galeria de tir 
perfectament camuflada sota de les pedres. 
Sortim del cim quan són un quart d’onze, anem al turó del costat i visitem les 
trinxeres, entrem dintre per un costat i sortim per l’altre. 
Tot seguit tornem al petit coll que hi entre els dos cims i comencem a davallar cap 
a la dreta quan són les 10:30 hores. 
 

 
Turó amb trinxeres camuflades a sota.  Interior de les trinxeres.  
 
Anem baixant cap a la dreta i tenim un petit turonet davant, passem per la seva 
esquerra fins trobar un tros conreat, anem cap a la dreta donant el tomb per la 
vora del tros fins trobar-nos a l’altre costat i baixem fins una pista asfaltada, la qual 
agafem cap a la dreta, són les 10:42 hores. 
 



Anem seguint aquesta pista que fa varies ziga-zagues fins que trobem un pont que 
creuaríem una carretera per sot, aquí agafem cap a l’esquerra per la pista paral·lela 
a la carretera. 
Sobre un quart de dotze tornem a trobar el camí pel que hi hem anat al sortir, 
estem al pont que hem creuat per sota i segui amunt per on hem anat al matí fins 
arribar al cotxe quan són les 11:27 hores. 
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Mapa de la zona, recorregut de color groc. 


