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la xiruca foradada
Centre excursionista
el Pla de Santa Maria

ACTIVITAT
Excursionisme

Ruta Castells de Frontera en època de
Ramon Berenguer I El Vell (1035-1076)
LA DONZELL D’URGELL – CUBELLS

Lloc de SORTIDA i ARRIBADA
Valls:
Plaça de la Creu (par. autobús)
El Pla de Sta. Maria: Parada d’autobús de la Fàbrica
Sarral:
Cruïlla crta. Cabra
La Donzell d’Urgell
Inici caminada
Cubells
Final caminada

RESP. ACTIVITAT:

Horari previst
Anada Retorn
7:00 h 3:15 h
7:15 h 2:45 h
7:35 h 2:20 h
8:30 h
1:45 h

4 febrer de 2018
Durada jornada
Temps aprox.
Caminar 3 1/2 h
1/2 h
Menjar
1 1/2 h
Visites
3 h
Autocar
8 1/2 h
Total

PREUS:
Consulteu el
correu
electrònic
enviat.

Pep Cunillera (Monitor-Iniciador en excursionisme)
MENJAR: Esmorzarem a
Montclar. Dinarem a casa.
Parades autobús: Montclar
DIFICULTAT
Baixa
Llicència mínima

A

Ascens acumulat

185 m

Descens acumulat

186 m

Alçada màxima

510 m

Alçada mínima

395 m

Desnivell etapa

115 m

DISTÀNCIA

13,5-14,5 km

DESNIVELL:
Activitat destinada a practicants habituals
d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per
vèncer els obstacles del camí.
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.

PRESENTACIÓ DE LA RUTA:
Aquesta etapa segueix camins i pistes amples per la comarca de l’Urgell i de La Noguera.
Sortirem de La Donzell (456 m) per camins amples sense presentar cap mena de dificultat, com al llarg de tot el
recorregut. Passarem entre camps de conreus de secà i de regadiu i també entre trams de bosc amb alzines,
algun roure, sabines, càdecs... i amb l’absència de pins. Si trobem boira no massa espessa, el recorregut adquireix un aire de misteri encisador; si el cel és serè podrem contemplar millor els contrastos del paisatge, sobretot
a partir de Montclar.
El terme de Montclar, tot i ser dins la comarca de la Noguera, forma part del municipi d’Agramunt, a l’Urgell. El
poble s’alça en un dels turons de la serra de Montclar coronat pel castell (472 m) i l’església de St. Jaume. Entrarem pel sud entre moltes granges de porcs i remuntarem fins el castell on farem una visita guiada.
Continuarem el recorregut, a recer de la serra del Montclar per la seva banda N., veurem el monòlit de 12 m
situat al cim del turó de la Torreta amb el que s’alineaven els pous per construir la Mina del Canal d’Urgell. Seguirem per un tram asfaltat fins a la sortida del terme. A la nostra dreta podrem contemplar les serres que precedeixen el Montsec que tanca l’horitzó pel costat N.
A ponent Cubells (510 m) s’aixeca esvelt en un altre dels turons de la serra de Montclar. Haurem d’anar fins a la
part més alta per contemplar l’entorn i la magnífica portalada de Sta. Maria del Castell i l’església de St. Pere.
Visita guiada al castell de Montclar (tenim hora a les 10). Recorregut extern pel casc antic de Cubells.

EQUIPAMENT RECOMANAT:
Calçat adequat, roba d'abric, gorro, protecció solar, llicència federativa i bastons. Aigua i menjar pel camí

CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA ABANS DEL :

Divendres

2 de febrer del 2018
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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.
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.
Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i omplir la fitxa oportuna.
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.

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

Informació
Montclar. El castell, del s. XII-XIII, fou construït sobre les restes d’una torre romana del s. II; l’estructura actual data del s.
XVI-XVII i feta en l’estil del renaixement català. Des del segle XI només ha estat propietat de sis famílies. L’església de St.
Jaume fou construïda al s. XVI en estil barroc.
La Mina de Montclar. Entre el novembre de 1853 i el de 1861, en un turó a tocar del poble, es va excavar la Mina de Montclar, un túnel totalment recte que travessa la serra de N a S per donar pas al Canal d’Urgell. La Mina fa 4.917 m., una amplada de 5,15 m i una altura de 5,47 m.; es van perforar 13 pous des de la superfície de la serra, un a més de 130 m., per
entrar i treure material i fer el túnel ben recte. Van treballar-hi més de 6.000 persones, sobretot presidiaris de Tarragona i
Burgos, que realitzaven forçats les feines més dures i perilloses. Es calcula que van morir unes 500 persones, enterrades en
una fosa comuna al cementiri del poble. Durant un segle va ser el túnel i l’obra hidràulica més important d’Europa.
Cubells. Era ja poblat en època ibèrica. Ramon Berenguer I, al 1050, va adquirir el castell de Cubells a l’emir de Lleida
Yússuf ibn Sulayman al-Mudhàffar. L’església de Sta. Maria del Castell (s. XIII) és l´única resta de l’antic castell; és una
mostra magnífica del darrer romànic de l’escola de Lleida; destaca per la riquesa ornamental de la portalada i per la cornisa
sobre mènsules sota el ràfec de la teulada. Els s. XVIII i XIX va patir transformacions. També és destacable l’església de St.
Pere, s. XIII-XIX en l’època de pas del romànic al gòtic. Al s. XVIII es va modificar afegint-hi un campanar i una portalada
neoclàssica.

