PROJECTES
CONÈIXER "LA TERRETA"
Un cop més, la SAM posa a disposició dels seus socis i simpatitzants l'oportunitat de conèixer millor
el nostre municipi, amb una totalitat de 29 pobles, alguns dels quals són desconeguts per a la majoria dels
ciutadans de Tremp.
L'any 1957, el municipi de Tremp tenia una extensió de 8'31 km". El 1959, Talarn cedí a Tremp els
barris de les Adoberies i del cementiri, amb una superficie de 1'98 km- L'any 1970, són agregats a Tremp
els municipis de Gurp amb 46'99 krn", Sapeira amb 78'32, Espluga de Serra amb 68' 10 i Fígols amb
77'88, passant a tenir, l'any 1972, 281'67 km" També passen a formar part de Tremp els municipis de
Palau de Noguera, amb 2'71 km2 i Vilamitjana amb 13'98 km2 i l'any, 1973 fou agregat Suterranya amb
5'61 km", i Tremp passà a tenir un total de 303'97 knr', i va convertir-se en el municipi més gran en
extensió de Catalunya i, fins i tot, d'Espanya.
L'antic municipi de SAPEIRA comprenia els pobles de Tercui, Espills, Escarlà, Orrit, Espluga
Freda, i el mateix SAPEIRA.
L'antic municipi d'ESPLUGA DE SERRA, tenia agregats els pobles de la Torre de Tamúrcia, els
Masos de Tamúrcia, el Castellet, Torogó, Aulàs, Llastarri i Casterner de les Olles.
El conjunt d'aquests dos municipis formen la denominació de "La Terreta", lloc per on començarem
els itineraris de les diferents sortides que es duran a terme durant els propers mesos.
Tot seguit, us faig una breu explicació dels pobles que visitarem i la relació dels itineraris.

SAPEIRA: 1015 m d'altitud
Llocs d'interès: Església Parroquial de Santa
Maria, d'origen romànic i modificada; campanar de
torre quadrada.
Evolució de la població:
Any
1819
1986
1991
Habitants
67
6
1
Distància des del Pont d'Orrit : 8'200 km .
Orrit és situat al km 101'300 de la N-230 i a 39'6
kmdeTremp.

Llocs d'interès: Església de Sant Joan (d'origen romànic) i la Mare de Déu de la Mir.
Evolució de la població:
Any
1815
1980
1991
Habitants
32
O
O
Distància des del Pont d'Orrit: 7 km de pista,
3 dels quals presenten dificultats, tant en temps secà
com de pluja. Cal fer-los amb tot terrenyo bé a peu.

ESPLUGAFREDA:
864 m d'altitud (actualment despoblat)
Llocs d'interès: Església Parroquial de Sant
Esteve, és de destacar el campanar de torre quadrada. A la muntanya de Sant Cosme hi ha l'Església
de Sant Cosme (en ruïnes)
Evolució de la població:
Any
1815
1970
1991
Habitants
19
O
O
Distància des del Pont d' Orrit: 30 min per
pista sense dificultats.
ESCARLÀ:

806 m d'altitud (despoblat)
Sapeira, any 1980. Foto: Francesc Sala
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