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A tots els amics amb qui comparteixo la muntanya.
A la família, per entendre això de pujar muntanyes.
A la Maricel, per tot el que ja sap.
D. S. C.

A la família, especialment al pare i a la mare, per tot plegat. 
I a l’Olga, per la infinita paciència.
D. G. O.

Malgrat que els noms que hi apareixen són dos, hi ha una llista de coautors 
que han contribuït poderosament a fer possible aquest projecte. Volem desta-
car especialment la contribució del Roger Segarra i Roca i de l’Olga Rovira 
i Pijuan, ja que amb el seu suport logístic i intel·lectual han ajudat a mi-
llorar notablement el conjunt del llibre. També volem agrair la participació 
de l’Arnau Castillo i Benet, que ha revisat in situ, des del desconeixement 
del terreny, bona part de les rutes i ha aportat matisos que han millorat el 
redactat definitiu. I a l’Alberto García Sola, per descobrir-nos les múltiples 
possibilitats del GPS.
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LA COMARCA

Amb 1.733 km2, la Noguera és la comarca més gran del Principat 
de Catalunya i una de les més grans dels Països Catalans. Limita al nord 
amb el Pallars Jussà i l’Alt Urgell, a l’est amb el Solsonès i la Segarra, al 
sud amb l’Urgell, el Segrià i el Pla d’Urgell, i a l’oest amb la Llitera i la 
Ribagorça, comarques aquestes últimes situades a la Franja de Ponent. 
La Noguera està formada per 30 municipis, entre els quals destaquen 
Balaguer, la capital comarcal, amb prop de 16.000 habitants, i Artesa de 
Segre i Ponts, que superen els 2.000 habitants. 

La comarca té dues àrees de relleu ben diferenciades. L’alta Noguera, 
on destaquen serres importants com el Montsec, i la baixa Noguera, la 
meitat sud de la comarca, que forma un espai continu amb la resta de 
la Depressió Central. Aquesta marcada diferència fa que la Noguera no 
pugui interpretar-se com una comarca històrica articulada a l’entorn de 
Balaguer sinó que en el seu interior podem distingir fins a quatre sub-
comarques “naturals”: a la part més plana, els municipis de l’entorn de 
Balaguer; també a la plana, els municipis de la Ribera del Sió (situats a la 
riba d’aquest afluent del Segre); a la zona més muntanyosa, els municipis 
situats al Montsec; a la zona del Segre Mitjà, la subcomarca on destaquen 
Artesa de Segre i Ponts. L’any 1988 alguns municipis de la Noguera van 
integrar-se a la comarca del Pla d’Urgell (Bellvís, el Poal i Linyola) i uns 
altres ho feren al Segrià el 1990 (la Portella i Alfarràs); tot i això, la No-
guera va continuar sent la comarca més extensa de Catalunya.

EL TERRITORI

L’aigua

Els rius més importants de les Terres de Ponent travessen la comarca 
de la Noguera. Aquests són, d’est a oest, la Noguera Ribagorçana, que li-
mita la comarca amb les de la Llitera, el Segrià i la Ribagorça; la Noguera 
Pallaresa, que entra a la comarca per l’espectacular congost de Terradets i 
es troba amb el Segre al poble de Camarasa, i, finalment, el riu més im-
portant d’aquesta zona, el Segre, que actua com a eix de la comarca. Amb 
rius tan importants, la Noguera compta amb diversos embassaments i 
centrals hidroelèctriques que n’aprofiten l’aigua, com els de Canelles, 
Santa Anna, Camarasa, Sant Llorenç de Montgai i Rialb; aquest últim és 
el més nou, i va comportar la reubicació del poble de Tiurana. 

Una altra presència important de l’aigua és a través dels canals. El més 
antic i conegut és el Canal d’Urgell, que pren les aigües del Segre i ha es-
tat l’autèntic motor de l’agricultura de regadiu, no només de la Noguera, 
sinó de tota la plana urgellenca. L’any 1999 va entrar en funcionament el 
primer tram del canal Algerri-Balaguer, que rega la part occidental de la 
comarca, i en un futur entrarà en funcionament el canal Segarra-Garri-

Introducció
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gues, abastit pel pantà de Rialb, que crearà unes 71.000 noves hectàrees 
de regadiu a les Terres de Ponent. 

El pla i la muntanya

A cavall entre la plana i la muntanya, la Noguera és una comarca ideal 
per a la pràctica de la bicicleta de muntanya. Hi podem trobar des de 
recorreguts amb un mínim desnivell per les zones planes del sud fins a au-
tèntics itineraris de muntanya amb més de 1.000 metres de desnivell. La 
comarca presenta serres de poca altura com la Llarga o la de les Quadres, 
al costat de la imponent serra del Montsec, que amb les màximes altures 
del Sant Alís (1.676 m) o del tossal de les Torretes (1.677 m) forma el 
teló de fons de la comarca i de la plana lleidatana. Altres serres importants 
de la comarca són la de Sant Mamet (1.374 m), la de Montclús, la serra 
Carbonera o el Mont-roig. Cal destacar també que la Noguera té diversos 
congostos importants i coneguts arreu, com el de Terradets o l’impressio-
nant congost de Mont-rebei.

Clima

Com tot el Ponent català, la Noguera és una comarca de fortes dife-
rències tèrmiques. La primavera, per la suavitat de les temperatures, i la 
tardor, pels contrastos cromàtics, són les millors èpoques per recórrer la 
comarca. L’hivern i l’estiu són èpoques climàticament extremes. A l’hi-
vern, la boira i el gebre, especialment a les zones planes de la comarca, 
ens poden fer creure que estem dins d’un congelador, ja que el poc sol 
que entre els mesos de novembre i febrer il·lumina la comarca no és ca-
paç, sovint, de trencar l’espessa boira. A més, cal tenir en compte que no 
és impossible que ens sorprengui alguna nevada. A l’estiu, en canvi, les 
fortes temperatures, sobretot durant les hores centrals del dia, fan poc 
agradable la pràctica de la BTT, a la qual cosa cal afegir que en algunes de 
les zones de la Noguera, com el Montsec, les fonts són escasses i cal vigilar 
amb els cops de sol, així com portar aigua en abundància.

NOGUERA. 17 excursions en BTT

Buscant el camí
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Flora i fauna

A la Noguera trobarem diferents espècies de flora i fauna, segons si 
ens movem per la part alta o per la part baixa de la comarca, ja que 
aquesta última zona està molt humanitzada. A les zones menys habitades 
podrem observar la típica vegetació de la muntanya mitjana mediterrà-
nia, amb alzines, carrasques, argelagues i timonedes. A les zones de ribera 
destaquen arbres com els xops, els àlbers o els oms, mentre que a les ser-
ralades més altes comptem amb la presència del faig i el boix. La fauna de 
la comarca també és diversa per la quantitat d’hàbitats que podem trobar 
a la comarca, i així no serà molt difícil poder observar senglars, guineus, 
llebres, perdius o espècies de vol majestuós com els voltors.

LA POBLACIÓ

La Noguera aplega un escàs 0,5% de la població de Catalunya i és 
una de les més envellides del país. A Balaguer hi ha el 40% de la població 
de la comarca i només sis municipis sobrepassen el miler d’habitants. 
Això fa que hi hagi grans zones de la Noguera amb una presència humana 
escassa, situades sobretot a la part septentrional de la comarca.

L’ECONOMIA

L’agricultura i la ramaderia són encara la base de l’economia comarcal, 
i en destaquen el conreu de cereal i la cria de bestiar porcí. La indústria 
noguerenca es concentra en les localitats més habitades, com Balaguer, 
on també té un lloc destacat l’activitat de la construcció. En el context 
del sector secundari cal destacar també la producció d’energia que es duu 
a terme en algunes de les centrals hidroelèctriques de la comarca, com les 
de Camarasa, Canelles o Santa Anna. Pel que fa al sector dels serveis, els 
sectors més dinàmics són els relacionats amb l’hostaleria i els transports, 
tot i que el turisme està assolint una importància creixent gràcies a les 
activitats lligades al turisme rural i a la natura. També cal tenir en compte 
algunes fires importants que es realitzen a la comarca, com la Fira de la 
Perdiu de Vilanova de Meià o la Fira del Meló d’Artesa de Segre, que 
atreuen cada any milers de visitants.

LA HISTÒRIA

Poblada des de ben antic per ibers i romans, la Noguera va formar 
part de la frontera nord d’al-Andalus, i els àrabs van deixar una petja 
ben visible a la comarca, i especialment a la seva capital, Balaguer, una 
de les ciutats més importants del domini sarraí a Catalunya. Per aquest 
motiu, la Noguera fou un dels territoris testimoni de la lluita entre els 
àrabs andalusins i els comtats d’Urgell i Barcelona durant el temps de la 
conquesta cristiana dels segles XI-XII. A partir de l’any 1304 el territori 
noguerenc va quedar dividit entre diverses vegueries catalanes, fins que el 
Decret de Nova Planta de 1716 la dividí entre els corregiments de Lleida 
i Cervera. La posterior divisió provincial de 1834 va incloure el territori 

NOGUERA. 17 excursions en BTT
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de la Noguera a la província de Lleida i l’any 1936 la Generalitat repu-
blicana projectà els límits de la Noguera basant-se en l’àrea d’atracció del 
mercat de Balaguer i perfilant els límits de la comarca. Durant la guerra 
civil (1936-1939) la comarca va ser línia de front i escenari d’esgarrifosos 
episodis bèl·lics, com “el Merengue”, i l’acabament de l’enfrontament 
bèl·lic comportà la desaparició del projecte de comarcalització de Cata-
lunya. Recuperades les institucions nacionals i el projecte del 1936, la 
darrera modificació data dels anys 1987 i 1990, quan diversos municipis 
noguerencs s’incorporen al Pla d’Urgell i el Segrià. De cara al futur, noves 
modificacions territorials a Catalunya podrien afectar la Noguera, ja que 
s’havia plantejat la creació d’una nova comarca, el Segre Mitjà, la qual 
tindria la capital a Artesa de Segre o Ponts; però això és una cosa que 
només sabrem amb el pas del temps.

LLOCS D’INTERÈS

Se’ns fa especialment difícil destacar llocs més interessants que altres 
a la comarca de la Noguera, ja que en totes les rutes veurem que aquesta 
és una comarca per gaudir-la de dalt a baix, sigui pels paisatges, pel seu 
patrimoni monumental o per la seva bellesa natural. Així doncs, i sense 
ànims d’oblidar-nos cap lloc, no deixem de visitar la zona del Montsec, 
on gaudirem dels contrastos cromàtics que ens aporta la tardor i d’unes 
vistes fantàstiques sobre la plana lleidatana i amb el Pirineu a l’horitzó; 
la vall d’Àger, terra rica en història i patrimoni, ens farà retrocedir en el 
temps i ens permetrà participar en la conquesta contra als sarraïns, sense 
oblidar de cap manera la visita d’Àger i la seva magnífica col·legiata; a Vi-
lanova de Meià gaudirem de la tranquil·litat de la coma de Meià i podrem 
recórrer episodis recents de la nostra història, quan els maquis s’hi ama-
gaven amb la il·lusió de fer caure el dictador Franco; Alòs de Balaguer ens 
obrirà les portes a la magnífica natura de Sant Mamet i la serra Carbone-
ra, sens dubte dues de les rutes més dures de les que aquí us presentem; a 
Sant Llorenç de Montgai, defensat per magnífiques parets, descobrirem 
un bonic poble a la riba del pantà que ens permetrà accedir al Mont-roig, 
una aspra serra que conforma el primer esglaó del Prepirineu en l’ascens 
cap a les altures pirinenques; a la part plana de la comarca, sigui Albesa 
o Bellcaire d’Urgell, gaudirem de rutes que s’endinsen en la part més 
humanitzada d’aquest territori i que ens mostraran per què l’aigua és tan 
important per aquestes terres; i al Segre Mitjà descobrirem rutes solitàries 
a prop de Tudela de Segre i altres d’amagades com la collada de la Santa, 
ja a tocar del Pallars Jussà, a la zona menys poblada de la comarca.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Comunicacions

A la Noguera trobarem les principals carreteres que van de la plana 
lleidatana al Pirineu i que ens acosten a les rutes proposades en aquest lli-
bre. Així, són de destacar la C-12, que uneix Balaguer amb la vall d’Àger, 
i connecta amb la C-13. Precisament aquesta carretera, la C-13, travessa 
la comarca de sud a nord, des de Balaguer fins al congost de Terradets, i 
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obre les portes cap al Pallars Jussà. Destaquen també la C-14 i la C-26, 
que formen l’eix est-oest de la Noguera i ens acosten a la zona del Segre 
Mitjà i a l’extrem occidental de la comarca. Cal dir, però, que poblacions 
com Artesa de Segre o Ponts no disposen de variants que agilitzin el tràn-
sit i són punts on poden formar-se importants retencions els dies de molt 
trànsit. Cal destacar el cas de Ponts, ja que aquesta població actua com 
a nus de comunicacions amb la Catalunya central a través del seu enllaç 
amb Calaf i l’autovia A-2 vers Barcelona.

La Noguera també disposa d’una minsa xarxa ferroviària, ja que el 
ferrocarril Lleida-la Pobla de Segur travessa la comarca i té parades a Tér-
mens, Vallfogona de Balaguer, Balaguer, Gerb, Sant Llorenç de Montgai, 
Vilanova de la Sal, Santa Linya i Àger. Malgrat les nombroses estacions, 
la línia té una freqüència de pas baixíssima (a excepció del tram Lleida-
Balaguer), que fa que l’ús del ferrocarril sigui poc habitual entre els habi-
tants de la comarca. L’adquisició de la línia per part dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya l’any 2002 no ha millorat la deixadesa a què 
aquest eix ferroviari ha estat sotmès durant dècades. 

Allotjament i serveis

Al web www.nogueraturisme.org trobareu des d’hotels fins a cases de 
turisme rural on allotjar-vos durant la realització de les rutes d’aquesta 
guia. També podeu consultar els webs dels municipis de la Noguera.

D’altra banda, us facilitem una sèrie de telèfons que poden ser útils:

· Emergències 112
· Bombers de la Generalitat (Balaguer) 085
· Mossos d’Esquadra (Balaguer) 088 / 973 457 700
· CAP Balaguer 973 447 714
· Consell Comarcal de la Noguera 973 448 933
· Informació FGC Lleida-la Pobla de Segur 932 051 515

LES RUTES EN BTT PER LA NOGUERA

Els itineraris

Cada un dels itineraris conté en primer terme una breu introducció, 
una sèrie de dades tècniques sobre la ruta (durada, desnivell, dificultat...) 
i com accedir al punt d’inici de la ruta. En el cas del punt d’inici, hem 
assenyalat com arribar-hi en vehicle particular en la majoria dels casos, 
tot i que hem inclòs —quan ha estat possible— la manera d’arribar-hi 
amb els FGC. Això és així perquè, malgrat les condicions en què es troba 
la línia de ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur, creiem que aquest és 
un bon mitjà de transport per combinar amb la BTT, i comprovarem que 
algunes rutes comencen just davant de les estacions de ferrocarril.

Pel que fa al desnivell de les rutes, no hem tingut en compte les di-
ferències de +/– 50 metres en aquelles rutes en què es perd i guanya des-
nivell, ja que considerem que a les altimetries era difícil precisar aquesta 
diferència i hem optat per dissenyar uns perfils de ruta clars que ens per-
metin copsar a primer cop de vista una idea general de com serà la ruta.

NOGUERA. 17 excursions en BTT
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Els itineraris estan descrits seguint els punts quilomètrics més desta-
cats i hem posat especial atenció en senyalitzar aquells punts que poden 
portar a la confusió, els llocs més importants a nivell paisatgístic o mo-
numental així com a advertir-vos d’aquells trams de les rutes més durs o 
difícils tècnicament per tal de no tenir sorpreses durant el trajecte.

Tot i això, aquest és un llibre de rutes en BTT per una zona de mun-
tanya, i això significa que sempre queda oberta la porta a la improvisació i 
l’aventura, ingredients sense els quals qualsevol guia de muntanya resulta 
insípida. En cada ruta detallem la cartografia a utilitzar i, és més, recoma-
nem no iniciar les rutes sense un mapa de la zona, ja que hi trobarem les 
referències clares d’allò que veiem sobre el terreny. A vegades per qüestió 
d’espai no és possible encabir tota la informació en una guia i és aquí 
quan l’instint de cada biker entra en joc per trobar el camí més encertat.

En les descripcions de les rutes hem utilitzat un llenguatge planer i fà-
cilment comprensible per tothom, tot i que a vegades en alguna indicació 
apareixen expressions pròpies del Ponent català (una “torre” és una masia, 
ús del “lo” com a article...) que de ben segur no trobareu difícils, o bé ens 
referim a camins en més o menys bon estat com a “camins de tractor”, 
“pistes secundàries”... i altres expressions que hem cregut convenients.

Hem ordenat les rutes del llibre de menys a més dificultat (itineraris 
de l’1 al 15) i hem reservat per al final (itineraris 16 i 17) dues rutes que 
es complementen i que ens permeten gaudir de la BTT durant quatre 
dies seguits, ja que formen la Volta a la Noguera, una ruta amb tots els 
ingredients que apareixen al llibre: quilometratge, desnivell, trams tèc-
nics, paisatges impressionants... De ben segur que farà les delícies dels 
més aventurers. Us convidem a assaborir-la seguint els temps que hi hem 
establert, però deixem a les vostres mans (o les vostres cames) la possi-
bilitat de fer-la en menys temps, cosa que constitueix tot un repte per a 
qualsevol afeccionat a la bicicleta de muntanya.

CONSELLS I PREVENCIONS

Durant la marxa

No cal dir que hem de sortir de casa amb la bicicleta en condicions i 
preparada per afrontar aquestes rutes. Una avaria pot allargar la ruta més 
del compte o obligar-nos a haver d’arrossegar la bicicleta, amb la qual 
cosa el record de la Noguera no serà el que hauríem de tenir. Com a equip 
indispensable cal que porteu les eines necessàries per solucionar qualsevol 
petita avaria i cambres de recanvi, ja que quan el terreny està més sec és 
quan resulta més fàcil punxar.

Respecte a l’equip personal, cal que el varieu si fa fred o calor. Ja hem 
explicat abans que la Noguera és una terra de fortes diferències tèrmiques 
i meteorològiques; per tant, quan faci calor anirem més aviat lleugers de 
roba i ens protegirem amb una bona crema solar; si fa fred ens taparem bé, 
ja que una jornada sota la boira és el que més s’assembla a estar dins d’un 
congelador. Mai no ens han de faltar, faci fred o calor, el casc, els guants, 
les ulleres de sol i una petita motxilla per portar còmodament l’equip que 
hem descrit, així com aigua i alguna cosa de menjar per satisfer la despesa 

AZBTT-NOGUERA.indd   11 8/1/10   17:04:50



12

energètica. També recomanem dur una fotocòpia de la ruta a fer, el mapa 
i, si anem sols, un telèfon mòbil sempre pot ser d’utilitat.

El trànsit

La Noguera és gran, però veurem que pels seus camins i pistes sovint 
hi circulen motos i quads que van força més ràpids que nosaltres. Hau-
rem d’anar amb compte si els sentim arribar, ja que hi podem coincidir 
en un revolt o en una zona sense visibilitat; en cas d’accident, nosaltres 
tenim les de perdre.

La temporada de caça

Hi ha persones que gaudim de la natura damunt de la bicicleta, men-
tre que d’altres ho fan (de manera incomprensible per nosaltres) dispa-
rant a tort i a dret contra senglars, perdius i altres bestioles que poblen 
la comarca. No volem ser pessimistes, però si us passés res no seria el 
primer (ni per desgràcia l’últim) accident que es produeix entre espor-
tistes i caçadors al medi natural; en circumstàncies normals, el màxim 
que ens pot succeir és que algun d’aquests “esportistes” ens diguin (no 
sabem amb quina autoritat) per on podem passar o no amb la bicicleta. 
Per tot això, cal anar amb compte durant la temporada de caça, ja que 
sovint ens trobarem amb practicants d’aquest “esport” que poden donar-
nos més d’un ensurt. Si voleu informar-vos sobre la temporada de caça 
i altres qüestions relacionades, ho podeu fer als webs www.federcat.com 
(Federació Catalana de Caça) i www.federacioncazalleida.org (delegació 
de Lleida).
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Vilanova de Meià amb el Montsec al fons
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Ens trobem davant de la ruta 
menys exigent pel que fa a esforç 
físic i més accessible quant a exi-
gència tècnica. Això fa que si-
gui l’itinerari indicat per fer-ho 
acompanyat de tota la família, 
especialment els més menuts. El 
gran avantatge que té és que tots 
els camins per on circula planegen 
i les pujades que hi trobem no te-
nen, en cap cas, més de 500 metres 
de llargada. A més a més, el fet que 
no creui cap carretera i que tota 
la ruta circuli per pistes de terra 

fa que gairebé no trobem cotxes 
i, si ho fan, circulen a velocitats 
molt moderades. Ara bé, cal dir 
que últimament molts dels camins 
d’aquesta zona han estat asfaltats. 
Amb aquesta ruta ens farem una 
idea de les grans extensions de la 
plana sud de la Noguera i de les 
seves formes de vida (ramaderia, 
agricultura...). La millor època 
per rodar per aquests indrets és 
quan les grans plantacions que hi 
ha al voltant estan ben crescudes 
i verdes.

Itinerari

Accés a Albesa.
Des de Lleida cal prendre la carre-
tera LV-9221 i, després de traves-
sar nombroses rotondes, arribarem 
en 14 km a Albesa. Una vegada a 
Albesa, hem de buscar el cementi-
ri, on podrem deixar el cotxe sense 
problemes. El cementiri és als afores 

en direcció a Algerri, a la 
part alta del poble.
Si sortim des de Balaguer 
cal prendre la carretera 
C-12 en direcció a Me-
nàrguens fins a trobar la 
cruïlla amb la carretera 
LV-9225, que prendrem 
per arribar fins a Albesa.
Un cop a Albesa hem de 
buscar el cementiri, on 
podrem deixar el cotxe 
sense problemes.

km 0,000. Som al costat del ce-
mentiri. Hem d’anar a buscar la 
rotonda que veiem davant. En 
aquesta rotonda hem de girar a la 
dreta en suau ascens (si continués-
sim recte podríem arribar a Algerri 
en 8 quilòmetres).

Distància total: 26,5 km.
Desnivell: 150 m.
Temps: De 2 a 3 hores + parades.
Dificultat tècnica: Baixa.
Dificultat física: Baixa.
Cartografia: Mapa Comarcal ICC 
La Noguera, escala 1:50.000.
Punts d’aigua: Albesa.

Fitxa tècnica

Volta al Tossal de Mormur

Descripció
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