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DOCUMENT NÚMERO 1.- MEMÒRIA

1.- ANTECEDENTS
El Consell Comarcal del Pallars Jussà com a entitat administració local
supramunicipal, dona suport en matèria de serveis municipals al municipis del
Pallars Jussà. Realitza entre altres tasques la difusió turística de la comarcal i
les actuacions en matèria de senyalització i manteniment tant de la xarxa des
senders i camins històrics de la comarca com dels principals pols d’atracció
turística.
Des de la Diputació de Lleida es proposa la possibilitat de demanar el projecte
“camins tradicionals del Pirineu”,

juntament amb les comarques de l’Alta

Ribagorça, Vall d’Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès i
Cerdanya.
En aquest document es descriu i valora les actuacions al Pallars Jussà i en
concret en el camí del Barranc del Bosc i miradors de Roca Regina.
Aquest camí de fàcil accessibilitat amb el tren dels llacs (estació CellersLlimiana) o amb turisme C-13 (nucli de Cellers i aparcament de l’Hostal del
Llac) és un dels camins senyalitzats per a fer senderisme més interessants de
la comarca, amés endinsa al senderista dins l’espai del Montsec i en concret en
el cim de la Roca Regina on hi ha unes vistes espectaculars del barranc del
Bosc i la conca de la Noguera Pallaresa.
L’actuació prevista contempla l’adequació del camí existent i la construcció de
miradors amb materials naturals per tal de minimitzar l’impacte ambiental però
a la vegada incrementar el potencial pedagògic i turístic amb la implantació de
tres miradors panoràmics espectaculars.
El camí s’emmarca dins l’espai de la Serra del Montsec.

2.- OBJECTE.
En l’actuació que descrivim en aquest document, els objectius són els
següents:
1. Adequació del camí existent mitjançant esbrossada de vegetació,
enretirada de pedres soltes, reposició de murets existents i formació de
trencalls , a la vegada es preveu la millora i substitució de part de la
senyalització deteriorada.
2. Interceptar el pas actual a cinc miradors i canalització dels visitants
únicament als dos miradors projectats, mitjançant sender senyalitzat i
baranes de fusta per a proteccions.
3. Mirador de Roca Regina, implantació d’un mirador panoràmic a la part
final del camí de la carena de Roca Regina de 7 m de llargària i 3 m
d’amplària, construït amb materials naturals: vidre, ferro i fusta. Es
preveu un altre mirador de les mateixes característiques en el camí però
amb vistes sobre el barranc del bosc.
4. Instalꞏlació de plafons interpretatius de la flora, fauna i geologia de la
zona, tanques per possibilitat el tancament del camí, cartells amb
normes i consells per a visitants.
3.- DESCRIPCIÓ DE LA OPERACIÓ
1.- Adequació del camí existent de Roca Regina
Es tracta d’un camí existent per a vianants d’1-1,5 m d’amplada que transcorre
des de Cellers a davant de l’alberg estació de Tren de Cellers, Pont de
Monares, antiga carretera C-147z, central de Terradets, Barranc del Bosc,
Roca Regina, Cases de l’estació. Aquest camí configura un itinerari circular que
es pot fer en els dos sentits. Té una longitud de 7.500 ml.
Disposa de senyalització vertical model turisme de Catalunya i senyalització
horitzontal a base de franges grogues de 15x5 cm de continuïtat.
L’adequació del camí consistirà en la neteja i esbrossada dels marges,
enretirada de pedres, restauració de petits murets de mamposteria i paviments
de pedra, construcció de trenca-aigües, i substitució i implementació de

senyals, uniformat el model al nou model de senyalització de turisme de
Catalunya.
2.-Actualment hi ha corriols cap a 5 miradors, es preveu interceptar alguns
ramals i canalitzar tots els visitants de manera segura mitjançant senyalització i
tanques de fusta cap als dos miradors.
3.- Implantació d’un mirador panoràmic a la part final del camí de la carena de
Roca Regina i un altre sobre el barranc del Bosc al mateix camí de Roca
Regina, de 7 m de llargària 3 d’ample, construït amb materials naturals: vidre,
pedra i fusta.
L’espectacularitat de l’indret

del ramal sobre Roca Regina, fa que

inevitablement els caminadors s’apropin al precipici dels marges de roca,
suposant un perill a la seguretat dels vianants. La construcció d’aquests
miradors canalitzaria els visitants en dos punts concrets evitant que surtin del
camí en altres indrets i per ta millorant la seguretat de l’espai.
4.-Instal.lació de plafons interpretatius de la flora, fauna i geologia de la zona,
normes i recomanacions.
L’espai del camí de Roca Regina s’emmarca dins el Montsec i dins la xarxa
natura 2000, per la qual cosa es preveu una actuació amb materials nobles
amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental considerant criteris de
seguretat i manteniment.
Es preveu la construcció dels miradors a bases d’estructura metàlꞏlica amb
acabat rovellat tipus acer corten per tal d’integrar el color dins els gresos i
calices que trobem en la part dels miradors. Aquesta estructura estarà
ancorada amb tacs químics sobre una fonamentació de formigó tintat del color
de la pedra, i damunt aquesta estructura es preveu un ferm i barana de vidre
armat i trempat completament transparent i autonetejable.

4.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PROJECTADES
L’actuació s’emmarca dins l’espai de la Serra del Montsec, per la qual cosa es
consideren les directrius i afectacions generals que contempla. En el que fa
referència a l’adequació del camí, no es preveu construir u obrir cap tram de
camí nou, tot el recorregut del camí es avui en dia camí existent i senyalitzat.
La operació d’adequació consisteix en l’esbrossada dels marges i neteja de
pedres i regularització del ferm així com re configurar trenca aigües i refer
murets puntuals així com millorar la senyalització segons els criteris de turisme
de Catalunya i medi natural.
*

Vistes de Roca Regina

*El barranc del bosc, roca regina vista de del barranc del bosc.

Vistes des del mirador 1

Vistes des del mirador 2

Proposta mirador 3

5.- PRESSUPOST
El pressupost d’execució d’execució material de 85.000,00 €

(VUITANTA-

CINC MIL EUROS) i un pressupost total d’execució per contracta

de

122.391,50 € (CENT VINT-I DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS
AMB CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO) IVA inclòs.

6.- CONCLUSIÓ

En aquest document es valoren i descriuen les actuacions a realitzar en el camí
del barranc del Bosc, al terme municipal de Castell de Mur, en la Comarca del
Pallars Jussà.
Aquest document és una memòria valorada per tal d’iniciar els tràmits i
permisos, però per tal d’iniciar les obres caldrà realitzar el corresponent
projecte constructiu adaptat a la normativa vigent.

Tremp, novembre de 2018

Benjamí Puigarnau i Peró
Consell Comarcal de Pallars Jussà
-Serveis Tècnics-
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Capítol

01

ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DEL BARRANC DEL BOSC

1

1 O000011

M2

Desbrossat amb motodesbrossador mecànica de vegetació herbàcia i
arbustiva del ferm i entorn del camí amb una mplada variable 1-2
metres, donant la màxima amplada possible segons la topografia de
cada tram. Trituració in situ amb motodesbrossadora de les restes
generades. Poda amb motoserra de les branques d'arbres situats als
marges del camí i que envaixen el gàlib de 2 metres del mateix.
Puntualment, tallada amb motoserres d'arbres caiguts sobre el camí, o
totalment inclinats sobre el mateix i amb un risc de caiguda imminent,
segons el marcatge de la Direcció d'Obra. Trosseig de les restes de
tallada i poda amb motosserra a trossos d'un màxim de 100 cm, i apart
de les mateixes del traçat del camí. Espedregat del ferm del camí,
apartant les pedres de diàmetre superior a 15 cm al marge de (P - 4)

1,20

11.250,000

13.500,00

2 0000012

Ml

Senyalització de continuïtat del camí. Marcatge amb plantilla de franja
rectangular de pintura groga (RAL 1007) de 10 cm de longitut i 3 cm
d'alçada, previ raspallat de la superfície a pintar per millorar
l'adherència. (P - 1)

0,50

7.500,000

3.750,00

3 0000013

PA

Partida alçada a concretat en la redacció del projecte executiu per la
substitució de l'actual cartellera direccional i interpretativa per nova
senyalètica que unifiqui el disseny i renovi el contingut de la
senyalització existent. (P - 2)

1,00

6.629,000

6.629,00

TOTAL

Capítol

01.01

23.879,00

Obra

01
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Capítol

02

MIRADOR DE ROCA REGINA

1 0000015

TOTAL

Capítol

Ut

Construcció de 2 miradors mitjançant estructura mixta de fusta, acer,
acer corten i vidre laminat autoportant, amb suports fixats a bases de
formigó i tacs químics. Inclou el transport del material fins a peu d'obra
en helicòpter i el muntatge. Inclòs baranes de fusta d'acompanyament
fins al mirador. (P - 3)
01.02

61.121,00

1,000

61.121,00

61.121,00

EUR
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