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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)
VILANOVA DE LA SAL – 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
Vilanova de la Sal
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
8:35 h
2:05 h 3:15 h

6 maig de 2018

Durada jornada
Temps aprox.
Caminar 4 ½ h
Es / dinar 1 ½ h
½ h
Visites
3¼h
Autocar
9¾h
Total

MENJAR I
PREUS:
Consulteu el
correu electrònic enviat.

Pep Cunillera (Monitor-Iniciador en excursionisme)
MENJAR: Esmorzarem pel camí.
Dinarem a Vilanova.
Parades autobús: No
DIFICULTAT
Mitjana
Llicència mínima

A

Ascens acumulat

513 m

Descens acumulat

510 m

Alçada màxima

868 m

Alçada mínima

499 m

Desnivell etapa

469 m

DISTÀNCIA

14,5-15 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:
Vilanova es troba a la part sud d’una zona més o menys plana, vorejant els 600 m d’alçada, rodejada per serres
que sobrepassen els 700 m. Destaca a llevant l’ermita de la Mare de Déu de Montalegre (888 m) encimbellada a
l’extrem més occidental de la serra del Mont-Roig, que serà un dels nostres destins a l’excursió.
L’ascensió la farem per la pista del camí que surt del poble i s’enfila cap a les Altures. Fins a la Collada de Llorenç contemplarem, a la nostra esquerra, la plana interior amb camps de cereals, ametllers i oliveres; a la dreta
la serra de la Devesa (que vam recórrer a l’etapa anterior pel vessant sud), ens impedeix contemplar el Segre;
la vegetació és d’alzines i roures. A la zona de Fontanelles (2,8 km) trobarem un roure molt gran i començarà la
pujada fins a la Collada on s’obre la panoràmica cap a les terres baixes que hem trepitjat fins ara. A partir d’aquí
no pararem de pujar i els pins amb bosses de processionària faran acte de presència; en un fort revolt deixarem
el camí de les Altures i ens enfilarem cap a l’ermita; a 765 m d’alçada passarem al vessant N de la serra, deixant els pins, fins arribar a l’ermita. La panoràmica cap al sud és fantàstica, el castell de Llorenç, Camarasa,
Cubells, el Pilar d’Almenara, Montserrat, fins i tot el Caro.., això si el dia acompanya. Cap el nord els Montsecs,
el Montsent de Pallars.
Baixarem pel vessant nord per un senderó molt bonic que transcorre per zona boscosa sense pins. Anirem dins
a les restes de Sta. Margarida de Privà, el que queda del castell i del poble que més tard fou traslladat a la Vila
nova de Privà, després de la Sal. Recularem fins a trobar el camí que ens portarà a la font de Privà i a les Salines. A partir d’aquí els 1,7 km que falten per Vilanova els farem per la carretereta que mena fins a l’estació de
tren de Vilanova. Si el temps acompanya serà una magnífica excursió que s’acabarà dinant el que cadascú porti, al local social del poble tal com vam fer en la darrera etapa.

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

CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA ABANS DEL :

Dijous

3 de maig 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 i desnivell impedeixen que puguem arribar a
l’hora habitual que estàvem acostumats, per això dinarem a Vilanova de la Sal quan arribem
a l’autocar. Dinarem al local social, com vam fer en la darrera etapa.
Informació
Salines de Vilanova de la Sal. (Wikipèdia)
Les salines ocupen un espai d'uns 3.000 m2. Trobem les casetes per emmagatzemar la sal i la que cobreix la sínia de fusta
on hi ha el pou d'aigua salada. Aquest edifici es troba en molt mal estat de conservació, ha sofert reparacions al llarg del
temps emprant materials diversos. Aquestes casetes -construïdes amb pedra amb arrebossat al damunt i teulades a doble
vessant amb bigam de fusta- estan força malmeses i necessiten ser restaurades. Les basses o eres on s'evaporava l'aigua
fins a obtenir la sal estan disposades de forma esglaonada. S'hi dipositaven uns pocs centímetres d'aigua salada que es
deixava evaporar i posteriorment es recollia la sal. Aquestes basses han patit transformacions i només en algunes es conserva la base feta amb grans lloses de pedra. Les salines de Vilanova de la Sal van deixar de funcionar a finals de la dècada
de 1970. Actualment les salines estan en un mal estat de conservació tant estructuralment com arquitectònicament. Aquest
indret va quedar abandonat entre finals dels anys 70. No sé sap des de quan existeixen les salines de Vilanova de la Sal. El
primer document on apareix una possible referència és del 2 de juliol del 1035, on apareix una fita del salí amb el nom de
Monte Salabro, prop de la font de Almahaleve (actual font de Privà o també anomenada de Masaleu) Hi ha un pergamí a
l'Arxiu de la Corona d'Aragó que data del 1784 en el qual apareix un dibuix d'aquestes salines; també s'ha localitzat un inventari fet pel ministeri d'hisenda espanyol l'any 1853. Però es creu que aquestes salines podien haver estat explotades ja
en època del baix imperi romà. Durant el segle XX les salines van ser explotades per part de propietaris privats i se n'extreia
un volum considerable. Després d'un llarg període d'abandonament a finals de la dècada de 1970 , s'ha fet treballs de neteja
i adequació per poder visitar l'indret. Actualment les salines són propietat de l'Associació Catalana de Lleure formatiu (Ascalfó). Des de l'any 2010 es produeix sal que es comercialitza com a sal de muntanya.

Castell de Priva. Església de Santa Margarida. (Wikipèdia i Enric Vilalta). La primera notícia que es coneix del
castell de Privà és de l'any 1085, en què el comte Ermengol IV cedeix als esposos Brocard Guillem i Caritat el puig de Privà,
reservant-se part del delme per a obres del castell. El 1093 el comte Ermengol V féu donació a Santa Maria de Solsona de
l'església de Privà. El mateix any Guillem Brocard cedia a l'esmentada canònica el castell de Privà. El 1155 el castell consta
que es troba sota la guarda de castlans de la canònica de Solsona. Al segle XIV el castell de Privà s'incorporà al marquesat
de Camarasa.
L’església és un bell exemple del romànic de transició. L’absis pràcticament a desaparegut i de la volta només en queda un
tram molt petit que encara s’aguanta. Hi ha un tram d’escala de cargol que pujada al campanar. El portal, que sembla de
l’escola de Lleida, està malmès però força íntegre presenta arquivoltes de dibuixos geomètrics. Hi ha relleus de castells, flors
de lis i moltes marques de picapedres.
Ermita Mare de Déu de Montalegre. (butlletí Monestir de les Avellanes; web Ajuntament Vilanova). Avui en dia hi ha
una imatge dedicada a la mare de Déu de Montalegre. A aquesta imatge però, li falta des de 1936 la figuereta del pastoret
que l’acompanyava.
Se sap que l’any 1936, i a causa de l’inici de la guerra civil, uns quants veïns de Vilanova de la Sal van decidir amagar la
imatge de la mare de Déu, per tal de protegir-la. Un cop passada la guerra algun d’aquests veïns va recuperar la imatge d’on
l’havien amagat i la va tornar al seu lloc d’origen.
En canvi la figura del pastoret fou amagada uns dies més tard i només per una persona sola, veí de Vilanova de la Sal.
Aquesta persona però va morir durant la guerra, desapareixent qualsevol possibilitat de saber on estava amagat el pastoret
de Montalegre.
Ara mitjançant la història oral i amb la recerca, s’intenta no només trobar el pastoret, sinó també recuperar la memòria històrica d’aquells temps.
Els dies 1 de maig i el 3r diumenge de setembre s’hi fa un aplec.

