
Recorregut per la zona nord de la comarca a l’entorn de la petita serra de Montclar
amb excel·lents vistes del Pirineu i sobretot del Montsec. Vegetació d’alzines i
roures en el primer tram i visita a la mina de Montclar d’Urgell (Boca sud).

LA SERRA
DE
MONTCLAR
Distància: 18,350 km
Temps:  4 h 35 m a peu
Desnivell:  + 175 m

PR-C 55

Km 0 Sortim de la plaça de l’Ajunta-
ment de Montclar d’Urgell, just a sota
del magnífic castell (s. X) reconstruït
al s. XVII, en direcció est per la ctra.
LV-3022.

1,400 Cruïlla amb la ctra. C-14. Anem a
l’esquerra, direcció Artesa de Segre.

1,680 Deixem la C-14. Pal indicador.
Pugem per la pista de la nostra dreta.
Seguirem per la serra sempre en
direcció est.

2,775 Doble bifurcació. Deixem un camí
a l’esquerra i poc després un a la dreta.
Seguim en la mateixa direcció.

3,380 Cruïlla. Anem a l’esquerra, al costat
d’una bassa. Pal indicador.

3,800 Bifurcació. Anem a la dreta, per
vorejar una bonica roureda a l’obaga de
la serra de la Senyora.

5,150 Cruïlla al costat d’una alzinera.
Anem a la dreta.

5,580 Bifurcació. Anem a la dreta.

5,875 Cruïlla. Pal indicador. Anem a la dreta
per camí ample, en direcció a Donzell d’Urgell
tot deixant diversos camins, a dreta i
esquerra, menys importants..............

7,120 Ermita de St. Roc (s. XV-XVI), zona
recreativa amb una espectacular llosa com
a taula. A 100 m trobem la ctra. LV-3023.
La seguim a l’esquerra.

7,500 Donzell d’Urgell. Poble d’estructura
medieval. Seguim per la muralla i pel carrer
del Raval. Al núm. 4 baixem  per un carrer
i sortim del poble, a l’esquerra.

7,700 Pal indicador. Anem a la dreta. Bassa
amb horts.

8,160 Doble bifurcació. Anem a l'esquerra
tot planejant, i tot seguit a la dreta.

9,000 Deixem l’ampla pista i agafem un
corriol amagat entre alzineres. Cal estar alerta
als senyals. Pal indicador.
(Amb BTT ens veurem obligats a fer un bon
tros a peu (trialera) ja que el pendent és fort
al final. Per això es recomana seguir l’ampla
pista fins a la ctra. C-14 (1,870 km) i llavors
anar a la dreta fins a la cruïlla de la ctra. de
Preixens (2,550 km), continuant el recorregut
en el seu km 10,300).

10,000 Final del corriol. Baixem per una
ampla pista en direcció a la carretera.



MONTCLAR:
• CASTELL, s. X. Declarat monument
Historicoartístic de caràcter nacional.
Reconstruït i convertit en casa senyorial al
s. XVII. Visita guiada els diumenges, a les
11 h, a les 12 h i a les 13 h. Visites concer-
tades per a grups tots els dies de la setmana.
Tel. 973 40 20 45.
www.castelldemontclar.com
• ESGLÉSIA DE ST. JAUME. (s. XVIII)
• LA MINA o EL TÚNEL DE MONTCLAR,
tram del canal d’Urgell que travessa la serra
de Montclar a 150 m de profunditat. Longitud
del túnel, 4.917 m; amplada, prop de 7 m;
i altura 4,5 m. Es va construir al s. XIX i

durant un segle fou el túnel més llarg
d’Europa.

DONZELL D’URGELL:
• ESGLÉSIA DE ST. PERE, d’estil neo-
clàssic, s. XVII.
• MONUMENT A LA DONA, la gran prota-
gonista del treball al camp...........................
• CONJUNT DE PLACETES I RACONS
AMB UN REGUST MEDIEVAL....................
• ERMITA DE ST. ROC, s. XV-XVI, amb un
espai exterior adaptat per a gaudir d’una
jornada de lleure. Als afores.
• CASTELL (s. XII).
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10,300 Carretera C-14. La creuem i la
seguim en direcció a Preixens.

11,710 Cruïlla. Deixem la carretera i anem
a la dreta. Pal indicador...................

12,480 Cruïlla. Continuem en la mateixa
direcció oest.

13,370 Cruïlla. Seguim recte i arribem a
Mas Trepat.

13,650 Mas Trepat i canal d’Urgell.
Seguim el camí de la dreta paral·lel al
canal en direcció nord, abans del pont.

15,000 Bifurcació. Uns 20 m abans surt
un camí a l’esquerra que ens porta al
capdamunt de la boca sud de la mina de
Montclar, a uns 50 m. De retorn anem a
l’esquerra.

15,700 Cruïlla. Anem a la dreta (pal
indicador) per una  pista ampla en direcció
a Montclar.

17,800 Cruïlla. Anem a la dreta, pujant al
poble per una pista asfaltada des del
cementiri.

18,350 Plaça de l’Ajuntament de Montclar.




