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Pujada al castell medieval d’Orcau des del
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Figuerola d’Orcau, Conca Dellà, Pallars Jussà, Lleida
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Base topogràfica de Catalunya 1:25.000

itinerari

sentit de la ruta

inici / final

INTRODUCCIÓ
Passeig fàcil i curt per visitar les ruïnes que avui formen el castell d’Orcau i l’església de la Mare de
Déu de la Pietat, situats al capdamunt del turó que hi ha just a sobre del poble. A la part alta del poble
prenem el camí que sense cap dificultat ens porta, realitzant uns zig-zags, fins al mateix castell.
El castell d’Orcau, que s’aixeca fins a més de 100m per sobre del poble, va tenir un marcat caràcter defensiu.
Es va convertir en un element estratègic de gran importància ja que permetia enllaçar visualment els
castells de Mur i de Llordà, tenint un control visual privilegiat que dominava gran part de la Conca de
Tremp i la Conca Dellà. Encara que aquest castell no és tan conegut com el de Mur o el de Llordà, la seva
visita no ens deixarà indiferents. El castell va ser documentat per primera vegada l’any 1010 com a Castro
Orcall.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Descobrir un dels castells medievals més ben conservats del Pallars Jussà.
Admirar les grans vistes que tenim de tota la Conca Dellà des de dalt del turó.
Passejar pels estrets i tranquils carrers del poble d’Orcau.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Datum Europeu 1950

Punt de pas

Temps

Latitud

Longitud

Altura

1

Orcau

0:00h

N 42.1634606º

E 0.9821021º

774m

2

Castell d’Orcau

0:25h

N 42.1660300º

E 0.9826520º

887m

1

Orcau

0:45h

N 42.1634606º

E 0.9821021º

774m

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 0:45h en total. 0:25h per pujar fins al castell d’Orcau. Una mica
menys de temps per la baixada, 0:20h.
DESNIVELL ACUMULAT: 113m
DISTÀNCIA TOTAL: 1,3 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Cap dificultat a destacar. El camí sempre tendeix cap amunt gairebé sense
descans. Com que el camí es curt, ràpidament s’assoleixen els 115m de desnivell.
CARTOGRAFIA: Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
OBSERVACIONS: Si escollim fer la ruta en un dia amb bona visibilitat, podrem gaudir d’unes molt bones
vistes de Comiols, el Montsec, Boumort,... Si tenim temps, val molt la pena fer un volt i deixar-se perdre
pels estrets carrers d’Orcau, petit poble que encara manté cert caràcter medieval.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Des de Tremp cal agafar la carretera C-1412 que va en direcció al port de Comiols. Passat el poble de
Vilamitjana i una mica abans d’arribar al poble de Figuerola d’Orcau, prenem el desviament LV-5112 a
l’esquerra cap a Orcau. Just a l’inici del poble trobem un indicador a mà dreta que ens indica el castell
d’Orcau. Aquest carrer, de fort pendent, ens portarà fins a la part alta del poble, concretament fins a una
plaça on es pot aparcar el cotxe (hi ha espai per 4 o 5 vehicles). Per contra, si al desviament haguéssim
continuat recte (indicació de Montesquiu), haguéssim anat a parar a una altra plaça molt més ampla que
es troba a la part baixa del poble, on també es pot deixar el vehicle i iniciar la ruta.
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SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

Els petits viticultors estan recuperant una
de les activitats tradicionals de la zona? La
terra i el clima del Pallars Jussà, amb grans
contrastos de temperatura, són idonis per a
l’elaboració de vins de qualitat.

El poble abandonat de Montesquiu i l’ermita
de Sant Serni, des d’on podràs gaudir d’unes
bones vistes del pantà de Sant Antoni.
Podem arribar-hi en cotxe per la pista de
terra que surt d’Orcau, puja fins al coll
d’Orcau i baixa cap a l’altre vessant de la
muntanya.

RECORREGUT
Durant el trajecte en cotxe en direcció a Orcau, ja des d’uns quants quilòmetres abans d’arribar al poble,
tenim unes bones vistes de la població situada a mitja muntanya amb el castell destacant a dalt del turó.
Iniciem la ruta a la 1 plaça d’Orcau (0:00h - 774m) que hi ha a la part alta d’aquesta petita població, on
deixem el cotxe. Des de l’inici de la mateixa plaça prenem un carrer (direcció NE) que, entre cases, ens
conduirà a les afores del poble només caminant uns quants metres. En aquest mateix carrer de caràcter
rústic una indicació ens confirma que anem pel bon camí per pujar al castell d’Orcau. El camí no està en
massa bon estat, és irregular i hi trobem moltes pedres. No està ben cuidat però no presenta cap tipus
de complicació. Anem avançant passant pel costat d’oliveres, matolls, alzines,... Uns cartells indicadors de
fusta on hi posa “CASTELL” i algunes marques de pintura vermella a les pedres ens van indicant la pujada
al castell que sempre és pel vessant de llevant del turó. Cada vegada tenim una visió més àmplia i unes
millors vistes de tota la Conca Dellà i de la Conca de Tremp, Comiols, el Montsec,... Ja des de poc després
de l’inici de la senzilla caminada, el castell treu el cap per sobre nostre. Dos panells informatius just davant
del castell ens parlen de la seva història.
Caminem uns quants metres més i finalment arribem al 2 castell d’Orcau (0:25h - 887m). Tot i que el
castell avui en dia està bastant malmès, els elements que es conserven permeten copsar encara la seva
gran majestuositat. Aquest castell és un dels més ben documentats de tota la Conca Dellà (la primera
referència data de l’any 1010 com a Castro Orcall) i un dels primers dominis documentats on es fa patent
el pas del règim comtal al feudal. Per les característiques del seu emplaçament, era un castell fàcil de
defensar i difícil d’atacar. Tot el conjunt es dividia en dos àmbits units per un mur perimetral: el castell i
l’església. El castell, de planta gairebé quadrada, tenia quatre torres circulars obertes per l’interior a cada
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un dels quatre angles. Aquestes torres tenien un diàmetre interior d’entre tres i cinc metres i una amplada
de paret de més d’un metre. Avui en dia només es conserven tres torres. Al costat del castell es troben les
restes de l’església de la Mare de Déu de la Pietat, obra romànica que es va ensorrar l’any 1962. Avui en
dia només hi queden la paret absidial i la paret nord.
Després d’una bona estona passejant i observant les restes del castell i de l’església de ben a prop, desfem
tot el camí fet de pujada. Un cop arribem novament a 1 Orcau (0:45h - 774m), és molt recomanable
passejar pels carrers estrets i per entre les cases antigues d’aquesta població.

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Museu de la Conca Dellà
El museu de la Conca Dellà, centre d’acollida del Parc Cretaci, permet
al visitant descobrir aquesta zona del Pallars Jussà que temps enrere va
ser ocupada pels romans, i molt abans, habitada per alguns dels últims
dinosaures que van trepitjar la Terra. El museu està situat al poble
d’Isona, al bell mig del nucli antic, al costat de l’església de la població.
Coordenades GPS: N 42.1174202º E 1.0443395º

Parc Cretaci
El Parc Cretaci és un projecte de desenvolupament local per promoure
el patrimoni integral de la Conca Dellà. Permet descobrir aquest territori
a través dels seus diferents àmbits temàtics: jaciments paleontològics,
restes arqueològiques, edificis historicoartístics i el propi entorn natural
que el composa. S’hi arriba per la carretera d’Isona a coll de Bóixols per
un desviament que hi ha al km 3
Coordenades GPS: N 42.1254915º E 1.0778832º.

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es
responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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