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El castell de Llordà
Excursió circular fins al castell de Llordà pujant
pel camí del bosc i baixant per la pista
Isona, Conca Dellà, Pallars Jussà, Lleida, Catalunya

Dificultat

Baixa

Temps total efectiu

1:15h

Desnivell acumulat

200m

Distància total

3,3 km

Punt de sortida / arribada
Població més propera
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Base topogràfica de Catalunya 1:25.000

itinerari

sentit de la ruta

inici / final

INTRODUCCIÓ
Excursió circular fàcil i agradable per visitar el castell de Llordà des del petit poble de Llordà.
L’itinerari puja pel camí vell de Siall que avança paral·lelament al barranc de Rater, arriba fins al coll
de la Basseta i des d’allà continua planejant fins al castell. La baixada, en canvi, proposem fer-la per
la pista que ens porta directament al poble altre cop.
El castell de Llordà, situat en un turó elevat al nord del poble de Llordà, gaudeix d’unes vistes privilegiades
sobre tota la Conca Dellà. El castell, del segle XI, és un dels exemples d’arquitectura no estrictament
religiosa sinó de palau o residència senyorial de l’època que millor s’han conservat a Catalunya. Sembla
que el castell acabà de construir-se durant els anys en que el senyor del castell fou Arnau Mir de Tost, qui
el comprà l’any 1033 al comte Ermengol.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Les vistes privilegiades que tenim de gran part de la Conca Dellà des del castell.
Conèixer una zona amb nombrosos atractius històrics, naturals i geològics.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Datum Europeu 1950

Temps

Latitud

Longitud

Altura

1

Llordà

0:00h

N 42.1138960º

E 1.0832800º

792m

2

La Basseta

0:25h

N 42.1193720º

E 1.0946690º

920m

3

Castell de Llordà

0:45h

N 42.1159640º

E 1.0906460º

944m

4

Mirador del castell de Llordà

0:47h

N 42.1153770º

E 1.0899940º

931m

1

Llordà

1:15h

N 42.1138960º

E 1.0832800º

792m

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 1:15h en total. 0:25h fins a la Basseta, 0:20h més fins al castell
i 0:30h per fer la baixada des del castell fins al poble.
DESNIVELL ACUMULAT: 200m
DISTÀNCIA TOTAL: 3,3 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Cap dificultat destacable.
ÈPOCA: Tot l’any.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA: Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
OBSERVACIONS: L’itinerari està senyalitzat. La ruta es pot realitzar indistintament en els dos sentits de la
marxa, encara que el sentit descrit és el més freqüent. Per aquells que tinguin dificultats especials, hi ha
l’opció d’arribar en cotxe fins al mateix castell per la pista que surt des de Llordà.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
A Tremp agafem la carretera C-1412 que surt en direcció al port de Comiols. Passat el poble d’Isona
prenem el desviament a l’esquerra cap a Llordà. Just a l’inici del poble (no cal entrar-hi) neix a mà dreta la
pista que va fins al castell de Llordà. Al començament d’aquesta pista s’hi troba la senyal d’inici d’itinerari.
A prop d’aquest punt trobem espai per deixar el cotxe.
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SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

Amb una mica de sort es poden observar
grups de voltors o, fins i tot, el trencalòs
sobrevolant el cel de la Conca Dellà?

Les esglésies i castells romànics que trobem
a les rodalies: Santa Maria de Covet, Sant
Esteve d’Abella de la Conca, Sant Andreu de
Biscarri, el castell d’Orcau i el castell de Toló.

RECORREGUT
A l’inici del poble de Llordà, i sense haver d’entrar a dins del poble, neix a mà dreta la pista que va fins al
castell de Llordà. Al començament d’aquesta pista hi trobem un panell d’inici d’itinerari: aquí hem d’agafar
el 1 camí que hi ha a mà esquerra (0:00h - 792m) i marxa planejant per entre el bosc.
El camí avança còmodament per entre alzines, roures i pi roig sempre paral·lelament al barranc de Rater
que queda a la nostra esquerra. Es tracta del camí vell de Siall, un poble actualment deshabitat a 5 km
de Llordà. Nosaltres, però, no arribarem fins a Siall, trencarem abans a la dreta per dirigir-nos directament
al castell de Llordà. El camí es va enfilant molt suaument pel bosc, avança per la zona obaga del turó on
s’eleva el castell de Llordà. Al cap d’una estona, arribem a un coll ample anomenat 2 la Basseta (0:25h
- 920m) des d’on podem veure l’altra banda de la muntanya. Ens trobem al bell mig de la carena que es
coneix amb el nom de Serra Llarga. En aquest punt deixem enrere el camí vell de Siall que continua pujant
cap al NE i girem bruscament al SO per prendre el sender que ens porta carenant fins al castell. Al fons,
ja podem veure el castell que s’eleva imponent rere una gran penya. Per arribar al castell, per tant, cal
prendre el sender que va per la carena i que voreja la penya esquivant-la per l’esquerra. Un cop passada
la gran penya continuem carenant. A davant nostre s’alça el castell enlairat dalt del turó que abasta tota la
Conca Dellà. Sorprèn la magnitud i la talla de l’edifici. Al cap de pocs minuts arribem al castell per la part
posterior de la construcció. Llavors, el voregem per la dreta tot seguint un petit sender que ens fa baixar
uns metres.
Un cop hem donat la volta al castell, finalment arribem a la façana principal del 3 castell de Llordà
(0:45h - 944m). 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. Aquest espectacular castell volia reunir en una mateixa construcció un punt de
vigilància i defensa i un centre residencial amb tots els elements senyorials i de luxe de l’època. El conjunt
monumental destaca per ser una fortalesa innovadora en relació als castells d’Europa de la mateixa època.
El recinte i l’interior del castell es poden visitar. Per a més informació o per saber els horaris de visita cal
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trucar a l’Oficina d’Informació i Turisme d’Isona (973 66 50 62).
Després de submergir-nos en la història observant de ben a prop el castell, prenem el camí que ens porta
fins a la pista que hem de seguir per tornar al poble de Llordà. El sender passa pel 4 mirador del castell
de Llordà (0:47h - 931m) des d’on tenim unes boniques vistes de les terres de la Conca Dellà. Baixant del
mirador trobem un panell explicatiu de la zona. Aquí prenem la pista que, en uns aproximadament 30min,
ens deixa altre cop a 1 Llordà (1:15h - 792m) per finalitzar aquesta petita excursió que ens ha permès
conèixer l’impressionant castell de Llordà.

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
Església de Santa Maria de Covet
Situada dins el poble de Covet, està datada a la primera meitat del segle
XII. La façana principal presenta una portalada que es considera un dels
conjunts més excepcionals d’escultura romànica de Catalunya. L’edifici
de l’església de Santa Maria de Covet fou declarat Monument Nacional.
Coordenades GPS: N 42.0874209º E 1.0700963º

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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