Noguera Ribagorçana amunt,
entre Catalunya i Aragó
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El congost de Mont-rebei, format pel riu Noguera Ribagorçana
en travessar i trencar bruscament la serra del Montsec per formar
el Montsec d'Ares a llevant i el Montsec de l'Estall a ponent, separa
Aragó de Catalunya. Quasi verge, únicament és creuat per un camí
de ferradura parcialment excavat a la roca. Les parets del congost
arriben a assolir més de 500 metres de caiguda vertical, amb punts
on l'amplada mínima és de només 20 metres.
Es tracta d'un indret d'indubtable valor ecològic per la bellesa del
seu paisatge agrest i per la fauna que alberga. L'any 2005, fou declarat
Refugi de Fauna Salvatge.
Començarem l'itinerari des
d'una esplanada (WP 1) a
prop de l'ermita de la Mare
de Déu de la Pertusa, on arribarem
venint per la carretera C-12 des
d'Àger, i passant després per Agulló
i Corçà, la darrera població que tro
barem abans d'arribar al congost.
Molt important, sobretot a
l'estiu, proveir-nos d'aigua,
ja que en tot el camí, només
en trobarem un rajolí, que bonament
s'anomena font de la Pardina, a prop
de les ruïnes del mateix nom. I tro
bar-la tampoc serà senzill, ja que
queda molt amagada a l'esquerra
del camí en direcció al congost. Si
anem amb nens, caldrà estar molt
atents en algun dels trams del camí.
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Deixant enrere l'ermita romànica de
la Mare de Déu de la Pertusa, del
segle XI, avancem per terreny pla
en direcció a la serra de Cantaper
dius. A la nostra esquerra, veiem la
cua de l'immens embassament de
Canelles, que recull les aigües de la
Noguera Ribagorçana.

balmes que serviren de refugi a pas
tors i ramats. Haurem vist, amunt,
les antigues feixes de conreu que
ens fan admirar la tenacitat dels vells
pobladors d'aquestes terres.
Ara, per fi, tornem a planejar i des
d'aquest punt ja albirem els impres
sionants cingles del congost i al fons,
entre les parets, el castell de Girbeta.
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Poc després del primer quilòmetre
de recorregut, baixem fins al fons
del barranc de la Pardina (WP 2)
per començar una dura pujada que
des dels 560 metres d'alçada ens
ha de dur, en 1,7 quilòmetres quasi
fins la cota 800 (WP 3). Enrere hau
rem deixat les ruïnes i la font de la
Pardina, el corral del Batlle i unes
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Seguim en direcció nord fins a su
perar la Serra del Mill, sempre per
un camí molt clar, per arribar al Mas
de Carlets en el quilòmetre 3,8 del
nostre recorregut (WP 4), indret on
podem fer una parada per reposar
forces. La part més dura del reco
rregut ja ha quedat enrere i a partir
d'ara anirem per terreny bastant
planer i fruint d'un espectacle d'una
bellesa aclaparadora. Tenim a la
nostra esquerra la Paret d'Aragó, a
la nostra dreta la paret de Catalunya
i sota els nostres peus, la Noguera
Ribagorçana, d'aigües tranquil·les i
silencioses degut al poc pendent i
a la retenció de la presa situada a
uns tretze quilòmetres aigües avall.
Des d'algun indret del nostre reco
rregut, i si les aigües estan baixes,
podrem veure uns 30 metres per
sota nostre, l'antic camí, també ex
cavat a la roca a cops de mall i ba
rrinades, que s'utilitzava abans de
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la posada en funcionament de
l'embassament de Canelles. Poste
riorment, els operaris de la compan
yia Enher van obrir l'actual que data
de 1982.
A mesura que anem progressant,
les parets del congost s'estrenyen
més i mes, fins al punt que entre
Aragó i Catalunya només hi ha un
buit de poc més de 20 metres
d'amplada (WP 5) amb unes cin
gleres verticals de quasi 500 metres
d'alçada.
El camí queda, en algun tram, literal
ment penjat sobre el barranc i un
sòlid cable d'acer ancorat a la paret
ens ajuda a passar els indrets més
exposats. Tot i això, com que no hi
ha barana, és molt important anar
amb molta precaució si al nostre
grup hi ha nens petits o persones
que pateixen vertigen.
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El camí de tornada el farem pel ma
teix lloc per on hem vingut, tot i que
es pot preparar l'excursió amb dos
cotxes, deixant-ne un a l'indret on
hem començat la ruta i l'altre al punt
que acabem de descriure.

12

A partir d'aquest punt, el congost
torna a eixamplar-se i quan ja por
tem uns 7,5 quilòmetres de recorre
gut, arribem a un fiable pont metàl·lic
(WP 6) que, creuant el barranc de
la Maçana, ens porta per un camí
tranquil fins a l'àrea de l'aparcament
de la Masieta (WP 7), punt final del
nostre recorregut i des d'on s'accedeix al congost venint del Pallars
Jussà per Sant Esteve de la Sarga
o venint des de la Ribagorça per el
Pont de Montanyana.
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VEGETACIÓ I FAUNA
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La vegetació de la vessant
sud del congost, és clara
ment mediterrània: alzina de
carrasca, garrigues, brolles i prats
secs, mentre que al vessant nord,
hi domina la vegetació eurosiberiana
de caràcter submediterrani amb
rouredes de roure de fulla petita i
rouredes de roure martinenc.

peregrinus), així com la gralla de bec
groc i bec vermell (Pyrrhocorax gra
culus i P. pyrrhocorax) i el pelaroques (Trichodroma muraria). Dels
mamífers podem destacar la llúdriga
(Lutra lutra), el gat salvatge (Felis
silvestris), la marta (Martes martes),
el cabirol (Capreolus capreolus), el
talp (Talpa europaea) i nombroses
espècies de ratpenats.
En atenció a aquestes espècies, i
sobretot en època de cria, el nostre
comportament al congost ha de ser
el més respectuós possible.
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Pel que fa als amfibis i als
rèptils, les espècies més
interessants son el tritó pi
rinenc (Euproctus asper), l'escurçó
ibèric (Vipera latasti) i l'escurçó piri
nenc (Vipera aspis).
Dins el grup dels ocells abunden les
grans rapinyaires: el trencalòs
(Gypaetus barbatus), l'aufrany
(Neophron pernopterus), el voltor
(Gyps fulvus), l'àguila daurada (Aquila
chrysaetos), el falcó pelegrí (Falco
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ACTIVITATS, ALLOTJAMENT, RESTAURACIÓ
A prop del congost de
Mont-rebei hi ha algunes
activitats a realitzar si la
nostra estada pels voltants és de
més d'un dia. A Àger, hi ha una no
table oferta d'esports d'aventura,
des del parapent fins al caiac pas
sant per rutes a cavall, quads, vols
en globus... Podreu ampliar informa
ció de totes aquestes possibilitats
a través del web de l'ajuntament:
http://www.ccnoguera.cat/ager/
Us recomanem també una visita al
web del Parc Astronòmic Montsec,
ja que, per les especials condicions
orogràfiques i pel clima de la serra
lada, la observació del cel esdevé
pràcticament totes les nits, un luxe:
http://www.parcastronomic.cat/
El Parc es promociona amb l'eslògan "El millor cel de Catalunya" i
no creiem que sigui cap exageració.
Els amants de l'ornitologia també
tenen a prop del congost un motiu
per fer-hi cap: La ruta del trencalòs
i La ruta de l'àguila. Podran ampliarne informació al web de Ara Lleida,
a l'apartat de Turisme Ornitològic:
http://www.lleidatur.com

Podreu trobar dades ac
tualitzades i tarifes de cases
rurals on allotjar-vos al web
http://www.castellsdelleida.com
També al web de Ara Lleida, a
l'apartat Allotjament, hi trobareu ho
tels, cases de pagès, càmpings,
apartaments, refugis i albergs:
http://www.lleidatur.com
L'oferta gastronòmica de les
terres de Lleida contempla
una gran varietat de plats.
Des dels cargols a la llauna fins a les
diverses maneres de cuinar el conill,
o la perdiu, passant per la coca de
recapte, els embotits de porc, lescudella i la carn dolla, la truita de riu
o els bolets.
Rest. Casa Mercè (Fontdepou)
Tel. 973 292 032
Rest. El Congost (Corçà)
Tel. 973 455 194
Lo Torres (Àger)
Tel. 973 455 172
Hostal-Rest. Port dÀger (Àger)
Ctra. C-12, Km. 195, Tel.: 973292298
Hostal Condes de Ribagorza (el
Pont de Montanyana)
Ctra. N-230, Km. 89, Tel.: 974542194
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