Detall de la RUTA DELS CASTELLS DEL DOLL:
PK
00.000
00.130
00.310
00.700
00.900
01.340
01.790
02.090
02.280
02.730
02.930
03.030
03.510
04.020
04.220
04.890
05.430
06.610
07.140
07.360
07.910
07.930
08.480
09.250
10.100
10.100
10.370
10.510
11.300
11.640
12.300
12.500
12.850
13.430
13.960
14.350
14350
14.790
15.070
15.380
15.800

Descripció
Sortida del Portal de l'Àngel de Guissona.
Deixem el carrer del Tint. Agafem el carrer Tapioles.
Recte. Travessem l'avinguda Verge del Claustre.
Bifurcació després de la fàbrica Voith. Anem a la dreta.
Bifurcació. Anem a l'esquerra, cap a Tapioles i la carretera.
Travessem la Cra. L-313 i pugem cap a la costa del Catarro.
Seguim recte. Deixem un camí dolent a la dreta.
Seguim recte. Deixem un camí a la dreta.
Seguim recte. Deixem un camí a l'esquerra cap a la Morana. Tenim torres
d'alta tensió al costat.
Bifurcació. Anem a l'esquerra.
Recte. A l'esquerra hi ha el camí que va a la Morana. Tenim una bassa en
el costat esquerre.
Bifurcació. Anem a l'esquerra.
Pujada. Seguim recte. Deixem un camí a l'esquerra paral.lel al nostre.
Seguim recte. Deixem a l'esquerra un camí més secundari. Tenim un pal
de la llum al nostre costat.
Seguim recte. Veiem cal Porta a la nostra dreta. Tenim arbres a
l'esquerra. Veiem el castell de les Sitges al fons a la dreta.
Bifurcació. Anem a l'esquerra. Deixem a la dreta el camí que duu a mas
d'en Porta.
Bifurcació. Anem a la dreta. Deixem a l'esquerra el camí que duu a Sant
Cristòfol.
Seguim el camí principal. Deixem un camí a la dreta.
Trobem una bassa molt petita a l'esquerra. Deixem un camí a la dreta.
Seguim el camí principal tot recte.
Deixem a la dreta un camí més dolent. Seguim el camí principal.
Cruïlla de les Deveses. Girem a la dreta pel mig del petit bosquet.
Cruïlla de les Deveses. Anem recte, ja pel camí principal cap a Florejacs.
Deixem un camí a l'esquerra. Hi ha una cabana en molt bon estat a la
dreta. Florejacs al davant. Seguim recte per la pista principal.
Travessem la riera de Florejacs. Seguim a la dreta per la pista en molt
bon estat. Deixem a l'esquerra un camí menys bo.
Florejacs. Cruïlla amb la carretera.
Anem a la dreta. Tot seguit un boci de carretera.
Deixem la carretera. Anem a l'esquerra pel camí del costat del cementiri.
Bifurcació. Seguim per la dreta o recte. Deixem a l'esquerra un camí.
Cruïlla. Anem a la dreta, cap al castell de les Sitges.
Cruïlla seguim la pista principal. Deixem a l'esquerra un camí. Hi ha un
petit bosc d'alzines.
Anem a la dreta. Estem arribant al castell de les Sitges.
Sortim del castell de les Sitges. Anem a la dreta.
Bifurcació. Anem a la dreta.
Anem a la dreta. Tenim la carretera L-313 a sota nostre. Deixem un camí
a l'esquerra, paral.lel a la carretera.
Carretera de Florejacs. Seguim a l'esquerra, fins trobar la carretera L-313
de Guissona a Ponts.
Carretera l-313
Travessem la carretera L-313 i seguim recte, ara per l'antiga carretera de
Florejacs.
Carretera vella de Guissona a Pons. La seguim cap a sota Palou.
Seguim la carretera vella. Tenim el poble de Palou a la nostra dreta.
Cementiri de Palou. Deixem l'antiga carretera i anem a l'esquerra.
Seguim el camí principal. Deixem a l'esquerra un camí força dolent que

16.160
16.950
17.160
17.400
17.920
17.980
18.280
18.450
18.800
19.280
20.400
20.600
21.130
21.400
21.860
22.210
22.660
23.110
23.400
23.550
24.250
24.460
24.980
26.500

baixa.
Cruïlla de camins. Anem a la dreta. Deixem una bassa a la nostra
esquerra.
Seguim recte. Deixem un petit camí a la dreta que duu a la carretera.
Seguim recte per una pista secundària. Deixem a la dreta una pista
principal i a l'esquerra una altra de secundària.
Deixem un camí a l'esquerra. Seguim recte.
Arribem a mas Ramon. Creuem la carretera de Guissona a Sanaüja.
Deixem un camí a la dreta. Anem recte per la pista principal.
Seguim la pista principal. Deixem una petita muralla a la nostra dreta.
Seguim la pista principal.
Seguim recte. Deixem un camí a la dreta i un a l'esquerra.
Seguim recte pel camí principal.
Seguim recte per la pista principal.
Anem a la dreta. Deixem a l'esquerra un cobert agrícola.
Girem a l'esquerra, direcció a Guissona.
Deixem un camí recte que va a Guissona. Girem a l'esquerra per buscar la
carretera de Massoteres.
Seguim recte per la pista principal. Deixem un camí a la dreta.
Travessem la carretera de Massoteres i seguim recte.
Girem a la dreta. Tenim una caseta de bombeig d'aigua a l'esquerra.
Seguim recte. Deixem a l'esquerra un petit camí.
Carretera de Guissona a Massoteres. La seguim a l'esquerra en direcció a
Guissona.
Deixem la carretera en direcció a la font de l'Estany.
Anem a la dreta, cap a la font de l'Estany.
Sortim de la font de l'Estany pel camí de la dreta. Tenim la vila de
Guissona al nostre davant.
Girem a la dreta, cap a Guissona, tot agafant la carretera. Entrem a
Guissona pel carrer doctor Torres Escribà.
Arribem al portal de l'Àngel punt d'inici i d'acabament de la ruta.

