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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)
ESCALERA PONT SEGRE-VILANOVA DE LA SAL

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
P Escalera St. Llorenç Inici caminada
Vilanova de la Sal
Final caminada + dinar

RESP. ACTIVITAT:

Horari previst
Anada Retorn
7:00 h 4:45 h
7:15 h 4:30 h
7:35 h 4:15 h
8:30 h
3:00 h

11 març de 2018

Durada jornada
Temps aprox.
Caminar 5 ¼ h
Es / dinar 1 h
¼h
Visites
3¼ h
Autocar
9¾h
Total

PREUS:
Consulteu el
correu electrònic enviat.

Pep Cunillera (Monitor-Iniciador en excursionisme)
MENJAR: Esmorzarem pel camí.
Dinarem a l’arribar a l’autocar.
Parades autobús: St. Llorenç
DIFICULTAT
Mitjana
Llicència mínima

A

Ascens acumulat

540 m

Descens acumulat

166 m

Alçada màxima

616 m

Alçada mínima

252 m

Desnivell etapa

364 m

DISTÀNCIA

16,5 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:
La major part de l’etapa transcorre per zones muntanyosa seguint senderons més que no pas pistes amples. El
recorregut és d’un gran interès paisatgístic amb vistes excel.lents, sempre que el temps atmosfèric ho permeti,
sobre el Segre i la seva plana per una banda i, per l’altra, les cingleres vermelloses de les serres de Montalegre,
Montroig i algun tram del Montsec.
El sender al peu del Monteró que voreja per la riba esquerra l’embassament de St. Llorenç, ens permetrà observar ocells aquàtics (ànecs, cabussons, fotges...) i passejar-nos entre alzines, pins, boixos, llentiscle... A l’altra
banda contemplarem la serra de St. Cristòfol amb l’ermita de la mare de Déu del Castell del s. XII. El turó del
costat amaga les restes del castell que es confonen amb el propi turó. Traspassarem el riu per la presa, continuarem fins el càmping de La Noguera, l’estació del Tren de la Pobla per enfilar-nos fins a l’ermita on podem
gaudir d’unes vistes espectaculars. No pujarem al castell per les dificultats d’accés.
Descendirem una mica per rodejar el turó del castell i enfilar-nos a la carena de la serra de St. Cristòfol. Seguirem el sender marcat amb fites de pedra i amb ratlles banques i verdes. Durant una bona estona podrem contemplar el Segre i la plana al S, el Barranc Fondo encaixonat sota les parets del Montalegre i Montroig al N, a la
nostra esquena ens quedarà l’E amb Camarasa, Cubells i la zona de l’etapa anterior, i al davant, cap al NO la
serra de La Devesa, cap on ens dirigim, i que tanca el cercle muntanyós d’aquesta zona. La vegetació és arbustiva, amb bones alzines i sense pins. Amb una mica de sort se’ns poden presentar voltors que busquin la tèrmica per enlairar-se, milans... Rodejarem el punt més alt de St. Cristòfol (629 m) per la banda N i deixarem de
veure la plana; anirem baixant i pujant fins un collet que suaument baixa cap a la capçalera del barranc Fondo a
trobar el camí de St. Llorenç que anirem remuntant fins al poble de Vilanova.

EQUIPAMENT RECOMANAT:
Calçat adequat, roba d'abric, gorro, protecció solar, llicència federativa i bastons. Aigua, esmorzar i dinar.

CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA ABANS DEL :

Dijous

8 de març del 2018
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la xiruca foradada
Centre excursionista
el Pla de Santa Maria
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

ATENCIÓ!
Les característiques de l’etapa en llargada, desnivell i el tipus de senderó per on passem,
impedeixen que puguem arribar a l’hora habitual que estàvem acostumats, per això dinarem
a Vilanova de la Sal quan arribem a l’autocar.
Durant el recorregut es pot pujar a l’autocar al km 6, al càmping de Sant Llorenç de Montgai.

Informació
Sta. Maria del Castell (s. XII). No s’han trobat dades històriques. Es tracta d'un temple d'una sola

nau de

planta rectangular amb un absis semicircular a llevant. La nau té la coberta amb volta de canó lleugerament apuntada, reforçada per dos arcs que la divideixen en dos espais idèntics. Una motllura marca
l’arrencada de la volta. La porta, d’arc de mig punt, s'obre a ponent. A sobre hi ha una finestra geminada
que sembla reaprofitada d’alguna altra construcció. A la banda sud i a l’absis també hi ha finestres més
petites. Un campanar d’espadanya de doble obertura amb arcs de mig punt i teulada plana s’alça a la façana sud. La teulada és a doble vessant.
Si observeu bé podreu descobrir dos rellotges de sol marcats als carreus. No són per marcar les hores
d’avui en dia; són rellotges canònics, amb tres línies i el gnòmon vertical, per assenyalar la pregària de les
hores Tèrcia Sexta i Nona.
Vilanova de la Sal. El poble medieval s'originà a mitjans del s. XII, per ordre del Comte d’Urgell, a Santa

Maria de Privà, un turó proper. A mitjans del XIV la població començà a establir-se en terres més senzilles
de cultivar, fent el nucli de Vilanova de Privà, i Privà acabà en ruïnes (se'n conserven les restes de l'església de Santa Margarida de Privà). Posteriorment, la fortuna de les salines al terme portaren el canvi de
denominació del municipi. De les salines se n'extragueren entre 60 i 100 tones de sal, i s'explotaren comercialment fins al 1989; en l'actualitat s'exploten com a reclam turístic.
Església parroquial de Santa Maria. A l’església parroquial del poble van conservar les despulles dels
comtes d’Urgell, tretes dels sepulcres que hi havia a Bellpuig de les Avellanes fins 1906; l’any 1967 van
ser retornades al monestir. És un edifici d’una sola nau, amb capelles laterals i transsepte, arcs de mig
punt i torals, essent tots els espais coberts per voltes de canó. El campanar, de torre, és emplaçat al costat
de la capçalera i és format per dos cossos de secció octogonal. La porta primitiva de l’església es troba a
ponent i es va inutilitzar al segle XVIII per ficar-hi l’actual altar; la porta actual situada al costat sud és formada per un arc de mig punt adovellat. El 2006, en les voltes del temple es van trobar uns baguls amb la
documentació del monestir del període comprès entre 1166 i 1834, que es creu que hi fou guardat arran de
la desamortització.

