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la xiruca foradada
Centre excursionista
el Pla de Santa Maria

Ruta Castells de Frontera en època de
Ramon Berenguer I El Vell (1035-1076)

ACTIVITAT
Excursionisme

PILAR D’ALMENARA (CRTA) - LA DONZELL D’URGELL
Horari previst
Anada

Retorn

Lloc de SORTIDA i ARRIBADA
Valls:
Plaça de la Creu (par. autobús)
7:00 h
3:05 h
El Pla de Sta. Maria:
Parada d’autobús de la Fàbrica
7:15 h
2:45 h
Sarral:
Cruïlla crta. Cabra
7:35 h
2:20 h
Pilar Almenara (crta.)
Inici caminada
8:30 h
La Donzell d’Urgell
Final caminada
1:30 h
Pep Cunillera (Monitor-Iniciador en excursionisme)
RESPONSABLE:

14-01-18

Durada jornada
Temps aproximat
Caminar
3:10 h
Esmorzar
0:45 h
Visites
1:10 h
Autocar
3:00 h
Total
8:05 h

PRESENTACIÓ DE LA RUTA:
Dificultat

Baixa

Km

13 -13,5

Altitud màxima

458 m

Altitud mínima

325 m

Desnivell

133 m

Ascens acumulat

140 m

Descens acumulat

103 m

Autocar ruta

Sí

Aquesta etapa transcórrer pel municipi d’Agramunt a la comarca de l’Urgell. Segueix pistes amples i algun tram
de senderó refent la traça d’un antic camí abandonat.
Sortirem des del p.k. 4,2 de la carretera d’Agramunt a Tornabous, al peu del Pilar d’Almenara. Ens trobem en
terres “regades” pel riu Sió que transita en paral·lel entre les serres d’Almenara i la de Montclar. Anirem baixant
suaument cap a la zona plana entremig de grans parades de cereals fins arribar a Agramunt, ciutat amb 5400
habitants que destaca pels carrers i places porxats al voltant de l’església romànica (s. XII) de Santa Maria
d’una bellesa considerable. Aprofitant que Agramunt és la capital del torró i la xocolata, hem reservat taula a la
Xocolateria Jolonch per esmorzar xocolata amb xurros, o el que cadascú demani, abans de visitar el Museu del
Torró i la Xocolata. Sortirem de la ciutat després de resseguir els carrers i places del nucli antic. A la sortida
veurem els originals safareigs, construïts el 1882, a tocar del canal d’Urgell que va començar a regar el 1862 i
que va canviar per sempre més la vida de la comarca.
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la xiruca foradada
Centre excursionista
el Pla de Santa Maria
Seguirem els camps regats en direcció a Mafet, petit nucli agregat a Agramunt, antigament emmurallat i ubicat
estratègicament en un petit turonet. Destaca l’església de St. Llorenç, datada el 1617, envoltada d’una gran
plaça que fa de balconada a la zona de la serra de Montclar i on podem albirar clapes extenses de bosc
d’alzines rodejades de conreus de cereals i alguna parada d’ametllers.
Seguirem per l’antic camí del Santuari de la Mare de Déu de la Gorga del municipi de Preixens, que més endavant esdevé senderó. Pràcticament no hi ha notícies històriques d’aquest lloc amb construccions del s. XII-XIII i
posteriors del XV-XVIII. Actualment força malmesa però amb un cert encant enmig de conreus.
Arribarem a La Donzell d’Urgell, a la carena de la serra de Montclar. Conserva l’estructura medieval original de
vila closa amb un entramat curiós de carrerons, places i cases porxades. L’església de St. Pere construïda el s.
XVIII en estil barroc. A les afores hi ha l’ermita de St. Roc del s. XV. Sembla que el topònim del poble prové de
la planta de donzell, donzell amarg o absenta (Artemisia absinthium), amb propietats digestives i emprada en
l’elaboració del vermut.
Retrobarem l’autobús per retornar a casa

REQUISITS I RECOMENACIONS:
Activitat destinada a practicants habituals d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per vèncer els obstacles
del camí.
Llicència federativa individual obligatòria. La mínima és la de tipus A
L’activitat està coberta per una assegurança de RC però tanmateix és obligatori per a tots els assistents disposar de llicència anual de la FEEC en vigor o assegurança temporal que cal demanar als responsables de la
sortida abans de l’inici d’aquesta (contactar amb l’entitat).
Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i omplir la fitxa
oportuna (contactar amb l’entitat).
LA JUNTA :Tots els canvis en l’itinerari, l’horari o en l’organització de la sortida són responsabilitat exclusiva
dels membres de la Junta que hauran de prendre les mesures que creguin oportunes pel bon desenvolupament
de l’activitat.
Els participants hauran d’ajustar-se a les indicacions dels membres de la Junta.
RISCOS ESPECÍFICS: La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma o l’equipament adequat pot provocar lesions personals o a tercers, i contempla els riscos inherents en tota activitat realitzada en el medi natural.
EQUIPAMENT: Calçat adequat, roba d'abric, gorro, protecció solar, llicència federativa i bastons. Aigua i menjar
pel camí.
ESPECIFICACIONS PER L’ETAPA:
Autocar: si es necessari pot parar a Agramunt i a Mafet.
Esmorzar a càrrec de cadascú: Hem fet reserva a la Xocolateria Jolonch per esmorzar xocolata amb xurros,
amb nata... o el que vingui de gust.
Visites: Museu del Torró i la Xocolata (L’organització es fa càrrec de entrada).
Dinar: a casa
PLA D’EMERGÈNCIA: Avisar a algun membre de la Junta que en cas de necessitat telefonarà al 112.
Seguir les indicacions de les autoritats competents.
MESURES MEDIAMBIENTALS: Comporteu-vos de manera cívica amb la natura, la resta de participants, els
responsables de l’activitat, el patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles,
emporteu-vos-les a casa.
PREU DE L’ACTIVITAT: consultar el correu enviat.

CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA :

ABANS DEL Dijous

Amb la col·laboració de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria

11 de gener de 2018

