
el castell de Llordà
Situat en un privilegiat mirador natural sobre tota la Conca Dellà, el

castell de Llordà és un dels exemples de palau o residència senyorial

del romànic millor conservats a Catalunya. Actualment el recinte del

castell consta de les ruïnes d’una torre, un petit fragment del que fou

l’església de Sant Sadurní, amb gran part del campanar, i el cos del

castell pròpiament dit completament restaurat. Sembla que el castell

acabà de construir-se en els anys en què en fou senyor Arnau Mir de

Tost, qui el comprà l’any 1033 al comte Ermengol. D’aleshores ençà

 no va patir modificacions posteriors, sinó que simplement es va anar

deteriorant i enrunant, de manera que l’estructura llombarda original

de meitat del segle XI es pot apreciar avui dia gràcies al projecte de

restauració començat l’any 1997 i que encara està en curs.

El recinte i l’interior del castell de Llordà es pot visitar, per informar-

vos de l’horari  cal trucar a l’Oficina d’Informació i Turisme de d’Isona

(tel.973 66 50 62).

Fora de l’itinerari, i per completar la visita a la zona, un dels millors

exemples d’arquitectura romànica religiosa és Santa Maria de Covet,

declarada monument nacional l’any 1921. Covet està situat molt a prop

de Llordà. Des de Llordà cal tornar a la carretera C-1412 i continuar

cap al coll de Comiols. Abans d’arribar a Benavent es troba a la dreta

un trencant que duu a Covet. Santa Maria de Covet té un aspecte

exterior sobri i auster, si no és per la portalada, profusament esculpida

i de gran riquesa formal i iconogràfica. L’interior destaca per la riquesa

d’ornamentació escultòrica figurativa, vegetal i geomètrica.
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OFICINES D’INFORMACIÓ
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

LA POBLA DE SEGUR
Tel.: 973 68 02 57
a/e: turisme@pobladesegur.org
www.pobladesegur.org

TREMP
Tel.: 973 65 34 70
a/e: mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net

ISONA
Tel.: 973 66 50 62
a/e: museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Informeu-vos de les previsions meteorològiques abans de sortir.
El temps de recorregut dels itineraris és aproximat i no inclou les possibles parades.
Porteu sempre un calçat adequat per caminar per la muntanya.
És recomanable que aneu proveïts de crema solar, ulleres de sol,  barret i impermeable.
També convé que dugueu aigua i alguna cosa per menjar.
Si no coneixeu la zona on esteu, seguiu els camins senyalitzats.
Gaudiu de la natura i respecteu-la. No molesteu els animals i no malmeteu plantes,
bolets ni minerals.
No llenceu deixalles de cap tipus, dipositeu-les als contenidors adequats a la
vostra tornada.
És absolutament prohibit fer foc.
Recordeu que per a qualsevol incidència el telèfon d’emergència és el 112.

CONSELLS I RECOMANACIONS

Camins del Jussà és un projecte de recuperació dels antics camins de ferradura i
altres camins històrics i tradicionals de la comarca del Pallars Jussà. Alguns camins que
estaven a punt de perdre’s s’han reobert i, en general, s’han dut a terme treballs de
conservació, s’ha instal·lat senyalització a les cruïlles i s’ha balisat el recorregut amb
marques grogues. El resultat és una sèrie d’itineraris a través dels quals es poden
descobrir els millors racons d’aquesta comarca pirinenca.

NIVELL D’EXIGÈNCIA DE LES CAMINADES

Passejades curtes, amb poc desnivell i sense dificultats.

Caminades de distància i desnivell moderats que no superen els 14 km
de llargada ni els 500 m de desnivell.

Excursions més exigents o bé perquè són més llargues o amb major
desnivell o amb alguna dificultat concreta.nivell 3
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ITINERARIS EN 4x4ITINERARIS A PEU
La vall de Filià des d’Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri per la Coma
La serra de Camporan i Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols i Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec d’Ares

El carrilet de l’Estany Gento
El coll d’Oli
El castell de Sant Gervàs
El congost de Mont-rebei
El monestir de Sant Pere de les Maleses
El castell de Llordà
El pont de Bóixols
El castell de Mur
El barranc del Bosc
Els llacs de Manyanet
El camí de Rus
El camí vell de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboració...
El camí vell de Santa Engràcia
Vorejant l’embassament de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a les vinyes de Sant Miquel
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el camí de Siall

Inici de l’itinerari. Llordà (700 m) A la part alta de Llordà neix una pista

a mà dreta que duu cap al castell de Llordà. A l’inici d’aquesta pista es

troba la senyal d’inici d’itinerari, des d’on cal agafar el camí que marxa

planer entre un bosc d’alzines i roures paral·lel al barranc de Rater, que

queda a l’esquerra de la marxa. Poc a poc i molt suament el camí es va

enfilant fins arribar a un collet molt obert anomenat la Basseta.

1,4 km - 30 min - La Basseta (920 m) Des de la Basseta es veu el castell

a la dreta (SW), rere una gran penya. Per anar-hi cal caminar per un senderó

que va per dalt la carena, esquivant la gran penya per l’esquerra. Un cop

passada la penya es continua per la carena fins arribar al castell per la seva

esquena, des d’on cal vorejar-lo per la dreta per un petit senderó que baixa

i en 5 minuts s’arriba a la façana principal.

1,9 km - 45 min - Castell de Llordà (920 m) Per continuar l’itinerari cap

a Siall cal tornar enrere pel mateix camí fins a la Basseta. Si es vol tornar

a Llordà, cal seguir la pista de terra que surt des del castell i en 30 min

s’arriba a Llordà.

2,4 km - 1 h - La Basseta (920 m) Des de la Basseta es veu Siall en sentit

contrari al castell. Cal continuar pel senderó que va per dalt la carena en

direcció a Siall (NE). Poc a poc, el camí va decantant-se cap a la dreta de

la carena. Passat un petit tossal s’arriba a una antiga pista de desembosc

en força mal estat.

3,4 km - 1 h 15 min - Pista (960 m) Es continua per la pista uns metres

fins arribar a un collet.

3,5 km - 1 h 20 min - Collet (960 m) En el collet es recupera el senderó

(a la dreta de la marxa), que a partir d’aquí deixa la carena per avançar pel

vessant nord amb el barranc a l’esquerra. El camí puja suaument i entra

en un bosc de pins repoblats. Al sortir del bosc torna a aparèixer, al front

de la marxa, Siall, i el camí baixa suaument per anar a creuar el barranc.

3,9 km - 1 h 30 min - Barranc (985 m) El camí puja fort per l’altra vessant

fins sortir a una pista senyalitzada amb un pal.

4,2 km - 1 h 40 min - Pista (1.015 m) El camí vell de Siall creua la pista

perpendicularment i es decanta a l’esquerra per continuar pujant recte

cap a Siall.

4,7 km - 1 h  50 min - Pista (1.045 m) Es creua una pista i es continua

pujant pel camí en direcció a Siall.

5 km - 2 h - Siall (1.085 m) Fi de l’itinerari.

nivell 2 CaMINS DeL JuSSa:

A l’emprendre el camí cap al castell de Llordà hom se sent una

mica habitant d’altre temps, submergit en la placidesa i la

tranquil·litat que ofereix aquest camí traçat suaument entre alzines,

roures i pi roig. L’arribada al castell impressiona per la magnitud

de l’edifici i per la dimensió del paisatge, que abasta tota la Conca

Dellà. L’apropament a Siall, entre els camps de conreu ara en desús

i avistant ja el conjunt de petites cases amb pallers i coberts

deshabitats, ens retorna a la mesura humana i al ressò del treball

quotidià poc a poc abandonat en aquest indret.

EL CASTELL DE LLORDA

Punt d’inici: Llordà
Punt final: Siall
Recorregut: Llordà – Castell de
Llordà - Siall
Distància: 5 km (només anada)
Desnivell: 385 m (només anada)
Durada: 2 hores (només anada)
Dificultat: Nivell 2

Altres possibilitats per allargar
o escurçar la caminada: Si no
es vol arribar fins a Siall, des del
castell de Llordà es pot tornar a
Llordà seguint la pista asfaltada,
fent així una volta circular.
Accés amb vehicle: Des de
Tremp, agafar la carretera C-1412
de Tremp a Isona i Ponts. Pocs
quilòmetres després de passar
Isona cal prendre, a mà esquerra,
la carretera que duu a Llordà.

FITXA TÈCNICA

Base cartogràfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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