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SALUTACIO

Feia mo1,t temps q,ue en ho haviem proposat, de

fet, ja des de 1eS primeres sortides de ttConeguem Catalu-

nyatt , la nostra vista s I havia dirigit cap aques indret,

per6 sempre va solgir alguna dificultat, ara mateix hem

estat a punt de suspendre-1a definiti.vament.

Per6 per fi s'ha fet. Hern organi tzat 1'excur-

si6 a un dels indrets m6s impressionants de Catalunya,

gosa'ria a dir, sense por d t equivocarme, eu€ aquesta 6s

1a mi1lor excursi6 de totes les que hem fet fins ara,

i ja en poiten unes guantes. -

E1 congostr de Mont-Rebei, ta11 gegant

la Noguera Ribagorgana per atrayessar el

ci6 en.tre dues conarques, omp'lert per. un

b1e glcies a un cani practicat a lai roca.
I

il

Lf impacte de 1a seva grandiositat, contrasta

anb la intimitat de1 squ interior, per6 sigui com siguj.

sei un.indret que no podren oblidar mai n6s.

Bona excursi6 !

que ha practicat

Montsec, comunica-

pantE i transita-



EL }IONTSEC

El Montsec forma part de 1es anomenades serres exteriors
prepirinenques, que separen 1a conca mitjana del Pre-piri.neu de 1a
gran depressi6 de 1a val1 de ltEbre. Esdev6 la gran divisdria entre
el Pallars al nord i 1es terres de la Noguera al sud.

Ltaspecte de la Muntanya 6s Ia dfuna llarga alienaci6
orientada dtE a W, anb 1a vessanL sud tallada per verticals cingleres,
mentre que la vessant nord devalla amb un fort, perd regular pendent.

l€ uniformitat es trencada per6, pels punts on e1s rius
Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorgana han obert uns inpressi.onants
engorjats de grandioses proporcionsr QUe s6n e1s congostos de Tarradets
i de Mont-Rebei. Aquest fet dlvideix la muntanya en tres unitats ben
diferenciades.

La part m6s a llest, sranomena Montsec de Rtbies que va
deI co1l de Corniols (estrictament, des del torrent del Boix), p€r
on passa 1a caretera drArtesa de Segre a Tremp, fins al congost de
Tarradets anb la Noguera Pallaresa. Aquest sector cont6 eI punt rn6s
a1t, e1 cim de Mira-Pallars-Urgell de 1684 m., t6 uns 15 km. de lon-
gitud. En sentit longitudinal esti separat per dues barrancades, al
nord e1 riu Barcedana i a1 sud per 1a conca de Meid i e1 barranc de
1a baronia.

El sector central va de Tarraderts a Mont-Rebei o sia
.de 1a Noguera Pallaresa a 1a Nogera-Ribagorgana. Es conegut com a
Montsec drAres i el punt m6s alt 6s Santa Lis amb 1678 n.. En 1a part
central hi ha el coll dtAres, QUB 6s un pas important. T6 una LLargada
de 18 kn.. Es e1 sector amb m6s-cingleres, af sua el limiten e1 barranc
de Corga i'1a val1 dtiger i al nord queda separat de les serres veines'
per una sErie de barrancs longitudinals de disposici6 m6s o Eenys
conplicada.

E1 seitor m6s occidental 6s e1 Montsec de Montgai. o de
ltEstal1 quq comenga a Mont-Rebei, assoliex e1s 1324 n. i ln I km.
ves dissolt a 1es rodalies de To1ba. ToL el tercer sector, encara
que pertanyi a1s Paisos Catalans, este situat, en lractual comunitat
autdnona aragonesa, ja que a Mont-Rebei hi ha 1a frontera.
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GEOIOGIA

E1 relleu de1 Montsec, tal com avui dia e1 veiem, 6s el
resultat de ltacci6 combinada dels agenLs geolbgics, i t6 una 11arga
hist6ria. ComengE fa una 200 milions dranys, quan al damunt dels ter-
renys primitius es diposit6 lentament la sedimentaci6 tridsica. Segui
el dipddit de materials aI fons de mers i 1lacs desapereguts, durant
milions dranys, al 1larg de1 Jurdsic i e1 Cretaci, mentre apareixen
i sfextingueixen e1s gegans dinosaures. I arribi finalment ltEocE,
en qud comengd un esdeveniment cabdal: ltorogEnesi pirinenca, que origi-
nE lrai-xecament i plegament dels inmensos gruixos de sediments acomulats
a1 llarg de tants milions dfanys. No sols es produi el plegament de
1es capes, sin6 que aquesLes foren desplaEades cap el S lliscanL sobre
eI guixos Triisics.(Keuper)r Qo€ feren de lubrificant. Finalment, el
gran anticlinal es trencd per seu eix, enfonsant-se un miler de metres
el bloc meridional 'de1 plec i donant. origen a 1a gran cinglera, que
no 6s altre cosa que e1 llavi a la viata de 1a gran falla-cavalcadura.

E1 l1arg periode de sedimentaci6 no havia estat pas gaire
tranquil. Un temps en quE e1s sediments es dipositaven en una rnEir pro-
funda era seguit per un altre de regim lacustre, i en draltres periodes
e1 terreny havia emergitde les aigiies j. no hi havia sedimentaci6, fins
i tot erosionada 1a m6s recient: hi hagu6 doncs, aixecaments o be des-
censos del nive1l de les aigiies.

A1 l1arg de lrEocE i lr0ligocE prossegui el dip6sit de
materials, representaLs aquets derres per conglomerats. 1rerosi6, per6,
stemportd aquets dipdsits de 1es parts altes de la muntanya, deixant-
ne .so1s testimoni a1s extrems (serra de la Conca, lrHosta1 Roig, i
tanb6 als Motsecs dtAres i de ltEstail). Llavors degu6 comengar lferosi6
de 1a serra de 1es dues nogueres, cadescuna tallant la munLanya pel
seu indret per fornar els magnifics congostos que avui admirem. I a
la mesura'que e1s rius enfonsaves 11ur jag, baixava el nivell de base
dels barrancs afluents, alguns dels quals tallaren tamb6 e1s seus propis
engorjats (barranc del Boscr.barranc de la Pardina, principalment).
Origen senblant tingu6 el congost de1 Pas Nou, a Ia capgalera de1 riu
Boix i linit orfental de1 Montsec: ..en'aquest cas, perd, sorprEn que
un riu amb, una capgalera tant reduida poguEs ta1lar un engorjat tan
grandi6s. Probablement 1a conca del riu Boix era m6s gran en aquells
temps.

. Sinul-tdnianent, lterosi6 atacava ltesmolada carena, reba-
ixant-la fin a decapitar els estrats i formar lraplanada superficie
drerosi6 que abans hLm esmentat, i es {produia tamb6 1tatac sobr" els
materialsi margosos del Santoni.6, m6s tous que e1 calcari, formant-se
la graonada que midparteix La cinglera i obligant a retroc6s de1 cingle
superior. Hon es fa cdrrec de la magnitud dels efectes erosius en pensar
que sense e1 retroc6s del cingle i lraplanament, de la carena, aquesta

l<s'algari-a a m6s de 2300 metres ! --
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- Talt gcologic r:squcrnatic A irtdielt u la ligurlr b. Cot'
respon a I'estructura del Pirineu Axial i Prepirineu, a Ia zona de
les Nogueres, entre els voltants dc Montal'do i cls clc Balaguer,
aproximadament uns 90 km, realitzat en basc als treballs de
Seguret, Mattauer, Garrido i altres. La zona axial is constitui'
da pcr un cxtens aflorament clc roques granitiqucs i nrctambr-
f iqucs dc l'Era Prim2rria molt plegadcs i f racturaclgs ( I). En
ambclucs banclcs clc'la zona axial s'cstcnen scclitncnts '.sccundaris
(2) i terciaris (3) plegats quc, cn la part sutl, constitucixen il
Prepirineu catal2r. EIs matcrials, cn lliscar, es plcgarcn, '{rcnca-
rcn i s'cncavalcarcn, clonant Iloc a una repcticio vcrtical dcls
conjunts sedimentaris, i bls plecs s'esmorteiren en el limit amb
Ia Dcpressi6 Central. Alguns fronts d'encavalcament determinen
relleus espectaculars, com en el cas del Montsec d'Ares. El tall
fet per la Noguera Pallaresa cn el pas dcls Terradets encara
fa mds palis cl carActer estructural clcl rcllcu clcl Prcpirincu.
En lcs comprcssions i lliscaments, hi sdn involucrats, en alguns
indrcts, fins i tot materials del sdcol primari, en plecs anticli-
nals tombats cn cl quc s'anomenen tAtes plongeantes o noses,
com is el cas dc ies nruntanves quc s'cstcncn clltrc Pont cic
Sucrt i Sort cn una cstrcta fran.ia.al nord d'aqucstes poblacions.

E1 resultat de
tot. aixd 6s que el
Montsec 6s ata una
admirable escola de
geologia. Si hom Puja
a la muntanya desde
la va1l dtigerr p€r
exenple des de lrAnet11a
comenga petjant, terrenys
eocEnics i de sobte,
en arribar a1 trencallEnt
topa amb el guixos
deI Keuper, cent, nilions
dfanys mes antics.
Successivament troba
afloraments de carnioles
i de calcdries nargoses
liisiques; m6s amunt
les calcdries dolomiti-
ques del Dogger i les
calciries arenoses
de 1'Aptii-Albia, que

anb un gruix de 150 metres fornen 1a cinglera inferior. Encara n6s
enlaire srarrj.ba al gran repla, fornat a costa de 1es margues de1 Cani-
ocia-Santonia, i al danunt de Eot es drega el cingle superior, format
per les dues calciries del Campanii-Maestrichtia, amb una potEncia
de m6s de 500 netres, que formen e1s cins de la serra. El flanc nord
de lranticlinal amb un busanent mitja dtuns 30q, 6s tot format per
aque.stes calcdries, i constitueix el vessant obac de la serra, no reco-
bert pelGarunnii fins al fons de les va11s. Aixi, doncs, en poques
hores de camipor estudlar-se la histdria geol6gica dtuna Epoca que
duri cent milions dranys. Heus aci un dels aspectes n6s interessants
dtaquesta nuntanya.

Testinonis dtaquesta histdria s6n els innombrables 6ssers
vius que hi han deixat l1urs restes fossilitzades, que trobem avui
dia areu: s6n moltissins e1s indrets de la nuntanya on apareixen els
fossils, entre els quals i a tal1 d'exemple e$Dentaren 1a font Blanca
del Pas Nour(polipers de1 Santonii), 1a Llobera i e1 voltants de cal
Nari (tanb6 polipers), el cami de RGbies (foraminifers), 1es fonts
del Reguer i de La Plata (polipers del SantoniS), eI coI1 drOrenga
i e1s cons de dejecci6 dels barraircs de Badaiills i del Reguer (bivalves
i gasterdpodes eocEnics), el barranc dels Co11s, lrAnetlla i el barranc
de 1a Moruna (restes de' crustacis), el( cami de1 mas Nou al nas dten
Fa1c6 i e1 vessant el barranc de les Fontetes (braquidpodes de1 Juris-
sic), el col1 dels Trullets de }loror (rodistes), etc.

Expressament hem deixat per al final e1 n6s inportant de
tots els jaciments coneguts, Ltanomenada Pedrera de Meiir g ue es troba
a 960 n dtaLgdria, a1 cami de nas Ginesta'a Rtbies. Draquesta pedrera

,acttralnent abandonada, stexteia a priners de segle la pedra calciria
litogrifica, de gra noLt fi. En colpejar anb el martelL els blocs de
pedra, aquesta sresfulla amb facilitat i de vagades apareix, entre
l5rnina i limina de pedra, ltemprenta maravellosanent conservada drun
6sser qie visqu6 a1 comengament del periode Cretaci, fa una 120 rui.lions
dranys... M6s sobint hi apareixen vegetals i alguns peixos, per6 srhan



fet troballes exepcionals: granotes (1es m6s antigiies que es coneixen).
sauris, insectes, larves, crustacls... Aquest jaciment 6s un dels m6s
importants dtEuropa juntament amb e1s de Solenhofen (Baviera) i Cerin
(Franea).

de Meii 3

fr Toll d'en
Santa Maria j Bernat

Coll del
Pas de les eugues

! Pic Mira-Pallars-i-
i Urgell (1685 m.)

s'5

? Munlanya de
i -.Sant Salvador9r

guenques i blanquinoses. 9,
lO i Il. Calcaries, arenisca i
rnatgues amb Lacaiina
.ompressa. Coniaciir: 12. Banc
de Hippurites resectus. 13.
Calciria amb foraminifers
microscopics. 14. Calc)ria
nrargosa amb fossils indeter-
nrinables. UrgoAptii: 15. Cal-
caria argilosa. i6 Banc tnrb
Ostrueu Buossingarillr. I7 }lar',
gues amb Cassiope. 18. Calcir-
ria amb Matlrcronia i Re-
quietia. 19. Calcirria compac-
ta. Jurisic: 20. Calciria Ii-
togrifica en explotacio. 21.
CalcAria compacta. Lies mit-
jir: 22. Dolomia. 23. Margues
nttb Ostraea stthlobatu. Eoci-
nic: 24. Arenisques i margues.
25. Capa molt fossilifera. 26.
Banc amb Ostraea multicosta-
ra. 27. Matgues arenoses.

Eocinic: l. Margues blaves
amb Ostraea multicostata. 2.
Calciria amb Alveolina. Ga-
rumnii: 3. Margues roges,
blanc de Rudistes i lignit. Ma.

I

estrichtiir: Banc amb Hippuri.
tes rad-iosus. 5. Capes margo
ses. Campanii.: 6. Banc de Rrr
distes. T Potent capa de calcd-
ria. Santoniir: 8. Margues gro-

RTUS IORRENTS I FONTS

Els dod grans rius que trayessan 1a serra, 1a Noguera Riba-
gorqana i 1a Noguera Pallaresa', reben la quasi totalitat de 1es aigiies
superficlals, puix que gaireb6 tots els torrents i rierols de 1a munta-
nya s6n tributdris de ltuna o de ltaltre, Tan sols la conca de Meii
i un petitrsector de1 NE de1 Montsec de R6bies stalliberen dtaquest
vassallatge en tributat directanent a1 Segre per mitja del riu Boj-x.

a causa de
nascuts a
nitjana e$

La
1a
les

xarxa de barrancs, torrents i xaragalls 6s complexa,
Lurmentada estructura de la nuntanya. Molts dels barrancs
canals del cingle superi{or, en arribar a 1a graonada

veuen obligats per 1a resistEncia de 1a capgasa de1 cingle
inferior, a tdrcer 'e1 seu curs, i han se seguir el materials 6s tous
que ,formen el gran rep1a, fins que poden obrir-se pas i recobrar 1a
linea de nixim pendent, o b6 arriben al nivel1 de base seguint 1a incli-
naci6 natural de1 terreny. Exenples draquets cursos importants nrhi
ha arreur el barranc de 1a Pardina i e1 de R[rbies, i la capgalera deI
barranc de Badaiills, s(on ben caracteristics. Tanb6 eL vdssant nord
del Montsec drAres es maniferta per causes semblants, aquesta tendEnci.a.
E1 principal cl'lector draquesta banda 6s e1 barranc de Sant Esteve,
m6s ava11 dit de1 Bosc, que recull totes les torrentades de Santa tis
fins al barranc de 1a Fontfreda i ha tallaL una espectacular gorja,
aub la monumental pared de Roca Regina, a lraiguabarreig
Pallaresa. Aquest indret en ple congost de Tarradets,

ang
es

1a Noguera
segurament



un dels m6s lmpressionanLs de la geografia catalana, si b6 6s tan cone-
gutrque ja no se 1i dona importincia.

El vessant N de1 l,lontsec de R0bies t6 una estructura hidro-
16gica molt sensilla: tots els barrancs tributen directament al riu
de Barcedana, i conflueixen poques vegades entre e11s.

Llevat dels rius de Barcedana i Boix, i dels barrancs del
Bosc, de 1a Pardi.na, de Ribies, de 1a Magana i dralgun altre, e1s cursos
restants steixuguen en Epoca de secada. Molts drel1s nom6s porten aigua
quan hi ha grans plujes. I 6s que a1 Montsec gairab6 no hi ha circulaci6
superficial, a causa de 1a karstificaci6 del terreny. Aquesta karstifi-
caci6 es manifesta sobre tot a1s cingles i a Lot el vassanL N, on lfai-
gua hi 6s engolida tot seguit. Nom6s a1ld on el terreny no 6s permeable,
com a1 peu de Ia serra o a1 rep16 intermedi, 6s possible 1a circulaci6
superficial.

Les aigiies que han estat absorbides pel terreny kartificat,
en arribar a un nive11 impermeable stescolen per demunt draquest i
una part poden tornan a sortir a lrexterior: s6n les fonts, molt abun-
dants a 1a muntanya. I 6s QUer nalgrat e1 seu nom, el Montsec no ho
6s pas tan de sec. El nom de la muntanya no correspon exactament a
1a realitat, si e1 significat 6s f'Momt eixutrt. Perd m6s aviat sembla
que e1 sufix "sect' tA el significat de t's6ctt, 6s a dir, p1ec, so1c,
i, per extensi6, ta1l. Aixi entEs, si que eI nom 6s reflex de 1a reali-
tat.

Tornant a les fonts, vej.em que nthi ha drescanpades per
tota la muntanya, perd localitzades a1li on e1s nivells impermeables
intercalats entre e1s gruixos permeables afloren a lrexterior. Hi ha
un estol de fonts a1s voltants de lrHostal Roig, la del Com6, de l1arga
pica;la de1 Bou, anb una bassa, a1 costat dtuns pollancres;1a de
srAmorr6sr' tocant a1s conreus, i rn6s aval1 1a de la Sarga i la del
Tibel1. Ja a1 final de 1a vall- de Barcedana hi ha la cabalosa font
de lrEstanyd. A1 Pas Nou hi ha ltabundosa font de 1a Figuerai, m6s
cabalosa encara, la font Blanci. l16s ava11, tocant al riu, 1a de lrEdra
que malgrat e1 sou cabal, srestronca de vegades. I ja a l-a graonada
mitjana, al]E on 1es margues inpermeables jauen devall del gran cingle,
neixen les 'fonts de Pa6s, de cal Neri., del Porta, de1 Sit6, de ca1
Mans, del Reguer, de 1a Plata i de Rubies, totes de bon caba1, 1levat
de la derrera, n6s ninsa. A nivell inferior, hi ha nonbroses deus a1s
en.contorns de Vilanova i Santa ldaria, perd a ponent deL coll dtOrenga
hi ha un empobrinent dr.aigiies, amb 1eg dues fonts del nas Ginesta,
abans concurregudes i avui dia brutes, t embardissada la de n6s avall;
finalnenmB ca1 esmentar la nolt coneguda font, de 1es Bagasses, a 1a
carretera, de bon cdbal.

A1 vessant N del Montsec drAres hi ha 1a font de 1a Vega,
a1 cami que puja a Co1ob6r, i m6s a ponent 1es de 1a Fabregada, del
Pastoret i de Sant-Esteve i del-s Horts, a m6s de la que dona aigua
al- poble dtAlsamora. I a la vessant S trobem la popular font Grossa
de LtAmetlla i e1 regitzell de fonLs de la va11 dr^[ger, entre les quals
6s coneguda 1a de la Pedra principalment. Ja n6s amunt, a1 rep15 entre
ci-ngIes, hi ha les fonts dtEscumo, de Sant, ltiquel, de Peribit (bruta
i dificifunent utilitzable), la de Colobor, 1a de1 Gibriel6 i la de1
Hospital, sota eI co11 drAres. Encara m6s a ponet la font de la Padro-
neta, que raja poc i sreixuga sobint; 1a de Mlralles, que dona lraigua
a Corg8 per nitjd dfun llarguissin tub. i la del Mas, sota del castell



de Sant Llorens. E1 maset dten Lluis t6 una font eixuLa a1 costat,
i e1 de Crlets tamb6 compta a.nb 1a seva fontet.a. A nive11 molt jnferior
hi ha 1a magnifica font de 1a Pardina, devall de 1a casa de1 matelx
mom.

No s6n pas aquestes 1es 0niques fonts de la muntanya, per6
si l.es que 1'excursionista trobard m6s probablement seguint eI seu
cami.

Hi ha tamb6 a la muntanya, fonts o sorgEncies intermitents:
6s e1 cas de 1a font Plentidera, prop de lrHostal Roig, que entra en
activitat sovint, per6 mai a i!estiu; dels forats de Quissigd, damunt
de Mont Rebei, i sobretot, e]- cdlebre forat dt0r, aLs Tarradets, QUe
entra en activitat molt de tard en tard, per6 amb un cabal extraordi-
nari, a1 l1arg de dies. Finalment, relacionats amb les fonts hi ha
diversos cursos subterranis, alguns dels quals accessi-bles, com ara
1a cova de Brugal i la cova de Sant Miquel.



CLIMA

El clima 6s de caire continental forga extrenat, amb desni-
ve1ls tErmics importants entre nit i dia, i entre estiu i hivern.
La pluviositat 6s relativament baixa: si bE no disposem de dades preci-
ses de 1a zona muntanyosa pr6piament dita, si en tenim de la perifEria
A Tremp, per exemple. 6s recull una nitja anual de 538 mm i Alfarrds
ni tant sols als 400 mm. Per6 amb seguretat les preci.pitacions s6n
bastant m6s inportants al Montsec estricLe, on algunes dades esparses
suggereixen una precipitaci6 propera als 600 mm al vessanE S i superior
als 800 mm al nord, essent una mica m6s.p1uj6s el Montsec dtAres que
e1 de R[rbies.

Els m6xims pluviomEtrics, almenys a La zona a1ta, es con-
centren als mesos de maig i novembre, i e1s minims als mesos dthivern,
amb un minim secundari a1 ju1iol i agost, QU€ alguns anys no apareix
si hi ha abundor de tempestes estiuenques.

Les nevades es produeixen, a 1es zones altes del Montsec
estricte, entre els mesos de novembre i marg, si b6 no 6s pas gens
esLrany que una nevada tardana emblanqueixi els cims pe1 mes drabril.
com a terme mitjd neva. de 8 a 10 vegades a ltuny, perd no hi cau massa
gruix, ja que com hem rist.la precipitaci6 6s minima al llarg de lthi-
vern. La neu es fon aviat a1 so1eI1, perd pot persistir molt de temps
a lfobaga; - tanmateix, ja no es d6na mai el ieu contat per algunes
persones dredat, que recorden com a la seva infantesa es conservava
1a neu en algunes raconades ombrivoles deI M0ntsec de R8bies fins
ltentrada de lrestiu. Actualment, m6s en115 de comemgaments de maig
no queda neu enlloc del Montsec, idhuc e1s anys de nevades m6s tarda-
nes.

Un altre fenomen caracteristic de 1a zona 6s la presEncia
de la boira hivernenca. Les boires es fornen a causa de La inversi6
tErmica de la val1 de lrEbre i arriben fins a1 peu de la nunLanya,
on poden establir-se tot al l1arg de dies i setmanes, cobrint-la fins
e1s 800 d 1000 metres dfalgdria. Per danunt del mar de boira la munta-
nya rep e1 so1 sense obstacles i la temperatura diiirna 6s molt superior
a 1a de Les zonez m6s baixes, augnentant la secada.

La carstificaci6 del s61 calcari incrementa tanb6 lteixut
superficial, ja que- lraigua de la pluja stentafora toL seguit a1 subs61
per entre les capes permeables, fora de ltabast de les arrels de les
plantes i dorsant lloc a una vegetaci6mEs xerdfila del que cal esperar
de la pluviositat i e1 clima estricte.

Dades climitiques de la Baixa Ribagorga
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VEGETACI6

La yegetaci6 de1 llontsec fou estudiada per Pius Font i
Quer, per ltalemany Gerhard Kretschmerr_ per Josep Maria Camarasa i,
especialment en els darrers tempsr P€f ingel Romo. Segons e1s estudis
dtaquest darrer, eI bosc principal del vessant del sud deI Montsec
6s una forna particular dei cur..r.u., en la qual s6n freqiients alguns
vegetals muntanyencs que no baixen a les planes inferi.ors: en primer
teime el boix (Burus sernpervlrens), arbust de fu11a petita i coriicia,
eu€, igual qu" ttalzina, es conserva verda a lrhivern; tarnb6 hi s6n
freqii"nts ltirbust de fullatge caduc anomenat noguerola (Pistacia tere-
binthus), el lligabosc etrusc (lonicera etrusca), arbust que tamb6
perd la fulla a lrhiverpr etc

En alguns racons molt arrecerats, on no arriba a lthivern
aire fred de 1a p1"na ni el Yent del nord, hi ha petits claps, dralzinar
amb marfull (Viburnln tlnus), aritjol (Snl1ar aspera), lligabosc medi-
terranj. (Louicera fuoplera) etc., que recorden la vegetaci6 de les terres
properes a 1a mar.

En molts lndrets, ja sia perquE e1 sdl de natural 6s poc
profund i 6s pedreg6s, ja sia perquE ithome ha destruit el bosc prini-
tiu, la Buntanya 6s coberta de garriga o de brolla calcicola.

A ltalt }lontsec, per darnunt de 1000-1200 m la vegetaci6
princ5.pal en e1 tenps present 6s 1a boixeda amb savina (Jnnlperus phoe-
nlcea). Hi 6s molt abundant tanb6 la boixerola (Arctostaphylos uYa-
ursi)r. eu€ fa denses catifes de fullatge verd tot. ltany. A11i on el
s61 6i profund, e1s matoll.ars de boix i boixerola deuen correspondre
a antigues rouredes destruides. A 1es clarianes de la boixeda actual
hi ha principalment pastures de jonqa (Aphylaathlon) anb espigol piri-
nenc (Lavaadula angustifolla ssp. pyrenalca).

Les, carenes superiors, exposades a 1a violEncia dels vents
i de les tenpestes, porten una vdgetaci6 especial, en 1a qual es desta-
quen especS.alment eils coirinets espinosos.de 1a papiliondcia Erlnacea
anthyllls, de flor b1ava, que popularment reP el nom dreri96, perque
recorda ltaspetcte draquesta bestiola.

En una muntanya tan encingl-erada com 6s la serra de1 Mont-
sec, la. vegetaci6 de 1es roques 6s especialnent important. A La paft
baira hi ha comunitats rupictles atrb te de roca (Jasonla glutlaosa),
substltuides m6s amunt pei ltassociaci6 pe corona de rel (Sarlfraga
longlfolla) I i oreIla dr6s (Ranonda nycoirt), nagnific_ ornament dels
cingles calcaris. La'Tigorosa graninia que rep el non dtacniter (Sttpa
calernagrostls), planta dels Alps i dels Pirineus, es presenta abundant
a les pedrusques mdbils de 1talt Mootsec.



FAUNA

Atesa La gran varietat de clirna, insolaci6 i coberEura
vegetal que en poc espai sraplega a1 Montsec, ai-xi com 1a funci6 de
frontera natural dtaquesta muntanya entre ltimbit mediterrani tipic
i e1 centreuropeu (eurosiberid), stexplica 1a riquesa de formes de
la seva vida animal. Aquesta riquesa, naturalment, fou m6s gran segles
enrera, per6 la implantaci6 de lrhome suposd ltextinci6 dtalgunes
esp6cies aniuals, entre les quals ca1 esmentar e1 11op; si b6 ltEpoca
de la seva desaparici6 6s incerta, ha deixat e1 seu record a 1a toponi-
mia I trobem a la muntaoya el pas de] Llop, la l1uel1a de1 Llop, el
pas de 1a Lloba... Sembla que tamb6 1r6s hi fou present en Epoca molt
reculada, car ha quedat tamb6 fixat a la toponimia: la cova de 1'0nso
i e1 grau de lrOnso.

Referint-ios a la fauna present, resulta que es coneixen
a1 }lonlsec alnenys 29 espEcies de mamifers, L45 espEcies dtaus i 25
de rEptils i anfibls, sense esmentar e1s innombrables artrdpodes i
animals inferiors. De cada 10 espEcies draquests animais existents
a tot Europa, gaireb6'4 es troben en aquesta muntanya, sigui com a
estadants fixos, sigui com a estacionals o migratori.s. Molts dtells
s6n comuns a tota 1a serra, dtaltres s6n propis dtun dels vessants,
i alguns tenen el seu hibitat localitzat en indrets especifics: e1s
aiguamolls, e1s penya-segats, les coves....

. Es realnent extraordindria 1a poblaci6 drocells als grans
cingles,.. gu€ constitueixen el m6s important refugi de 1a fauna rupicola
dels Paisos Catalans. Aqui romanen oce11s necrdfags con el voltor
(Gyps fulvus), quasiextingit a la resta de caLalunya, i que aI Montsec
t6 la localitat m6s NE de 1a peninsula; ltaufrany (Neophron percnopte-
rusr), petita carronyaire estj.uenca esparsament distr:.buida per tota
La zoaa, i el trencalds (Gypaetus barbatus), de m6s envergadura encara
qye e1 voltor, autEntica raresa - extingida prEcLicament a 1a resta
drEuropa, i qpe en aquests cingles t6 un deI! fittims reductes. Tanb6
hi resten grans rapinyaires diiirnes corn ltiliga daurada (Aquila chry-
saetus) i ltdliga.cuabarrada (Eieraetus fasciatus), m6s pltita pei6
m6s rdpida. Per assegurar 1a supervivEncia de les aus necrdfagues,
actualment hir ha a1 cim de1 Montsec un canyet con e1 que tamb6 sresta-
b1i a1s Ports de Besei.t.

iqi,
';li.

.li.-,..- .l.lr,- - ."-
-<sP/n; ::-:-ti t*a



BARONIA DI SANI OISMI

/\ l'esquerra de la Noguera Pallaresa, sobre el pantb de Camarasa hi ha el
pobJ-e de Sant.0isme, dit tambe la Baronia de SanL 0rsme o simplement la Baro-

nia. Es la sortida del pas de Terradets, davant la vall d'Ager. Sequint la car-
retera de1 Doll, eI Iloc de Sant Orsme es destaca com un dels m6s bells paisat-
ges de Ia contrada. Ara estb deshabitat, si b6 el 1970 encara hi vivien 11 pet-
sones. La caseria 6s agrupada sota mateix del casLell i de 1'esql6sia. DeI cas-f

e parets qruixudes, ambtelI de Sant 0isme resta una magnifica torre rodona,

eI portal elevat.
L'esgJ.6sia, actualment sense culte, 6s dedicada a Sant Bartomeu. Rombnica,

t6 una sola nau capgada per tres absis disposats en creu. Sobre el creuer hi ha

un campanaret de torre amb finestres geminades. Coberta exteriorment. amb Iloses
de llicorella. Recentment ha soFert una notable resLauraci6.

LA

_--J



l,'r:ntic 11oc i poblc d'0roners, sittrirt. ir la dreta de la Noguela Pallaresa, es;

despoblat d'enqb que el panLb de Canrarasa(1920) el negb en glan part amb les se-

ves aiqi.ies. tl lloc havia estat conquerit per Arnau Mir de Iost eI 1048. L1 let
que.ja ben aviat s'esmenti, a mes del castell d'0roners, e1 "castell superior o

de dalt" fa pensar que en realrtat aquest darrer es refereix al que avur. conei-

xem com a Castell de Sant 0rsme, situat garreb6 davant 0roners perb a l'altra
banda de1 riu.

Seqons aquesta hipbtesi. hauriem d'identificar ef caste-I1 de Sant Orsme amb l'
antic caste]I superior d'0roners. EI 1059 Arnau Mir de Tost donb la meitat del

caste}l superior d'0roners a 1'esgJ-esia d'Ager. E1 1200 Arnau d'Ager, iill de

Bernat, vengu6 a 1'esglesia de Sant Salvador d'0roners(que depenia d'Ager) e-t

castell superior d'0roners, 1a viJ.a i els colons. t1 1Bl1 Sant.0rsme era de la
familia Sobies de Boatel1a, que tamb6 possera Oroners. Dins 1'antrc terme de 1a

Baronia hi ha ]es rulnes de Ia capella de Santa lufbmia.

Actualment pertany al terme municipal de Camarasa.



Ager

La vila d'Aqer (451 h e1 1970;518 m d'altit.ud) 6s situada al bell mig de la
vall del seu nom, sota e.l- sector cenLral de la serra del Montsec o Montsec d'
Ares. S'esten aL vessant d'un tur6 a1 cim del qual hi ha les restes de l'antic
castell d'Ager i de la col.legiata de Sant Pere. Hi ha dos recintes de mura1la,

eI sobirbr eue protegeix aquestes dues antigues construccions, i eI jussb o in-
lerior; gue envolta ]a vila antiga; ambd6s s6n reforqats per torres (en queden

dues torres i una portalada). Les del recinte superior s6n de planta circular
excepte una de situada a tramuntana, prop de1 creuer de la col.legiata, de plan-

ta quadrada j. bastaida amb carreus molt grans i ben diferent de la resta; segu-

rament es obra romana o, potser, mu5ulmana, anterior a la conquesta del castell
per Arnau Mir de Iost. Conv6 d'assenyalar que eI castell d'Ager 6s, segons

Pita Merc6, eJ, mateix que cita e.l, cronista brab al-'Udri, el 922, com a castell
d'Ayira. El recinte urbb inferior 6s reforgat per torrasses quadrades. Moderna-

ment, s'ha desenvoJ,upat un raval aJ, Ilarg de la carretera de Tremp a Balaquer.

Hi ha el, Centre d'fstudis de la Vall d'Ager, una biblioteca municipal i una es

coLa estatal d'EGB, un club de futbol, Cine-club i la Societat de Cagadors de

la VaLl d'Ager. S'hi edita "Mb oberta", publicaci6 comuna dels municipis d'Ager

0s i les Avellanes. A Ia vil-a d'Aqer es continua celebrant un petit mercat ru-
ral que centra 1'economia de Ia vall i facilita eLs bescanvis amb el Pal1ars.

Hi havia tingut moLta arrelada una gran fira de bestiar. La fira reb6 dels ves-

comtes d'bqer un privilegi de protecci.6 del 1291.

De I'antiga col.legiata de Sant Pere

d'Ager, al cim del tur6, es con-

serven algunes restes de Ia seva es-

gl6siar QUe era de tres naus capgades

per tres absis, dels quals nom6s se'n

destaca exteriorment el central,. A-

quest 6s cobert amb quart d'esfera i
s'hi obren interiorment cinc furnicu-
les, amb finestra interior, emmarca-

des per semicolumnes amb capitells es-

culpits. En la linia d'arrencament de

1a volta de l'absis i en la de la nau

(Ia volta de ta qual 6s caiguda) ni na

unes impostes amb decoraci6 ornamental

tallada al biaix. Sota 1'esg16sia hi
ha una cripta, o esgl6sia inferi.or de

tres nausr QUe 6s potser 1'bmbit de la
primi.tiva esgl6sia, construlda entre

e1s anys 1048 i 1058; la basilica su-

perior 6s ja del segle X I I . Avui t.ot.
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el conjunt es proces de restauraci6 (que de momenl- ha afectaL nomes els absis).
Aquesta s'inicib ja en temps de la Mancomunitat, quan Puig i Cadafalch netejb
de runa la cripta de la ve]la esgl6sia, apuntalb l'ala del claustre qbtic i res-
taurb e1 campanarl resta una part del cfaustre gbtic, bastit per Pere el Cerimo-

ni6s despr6s del 1)69, que fou molt malmbs en Ia Guerra dels Segadors( 1640-52) .

Procedents de la col.Iegiata d'Ager, al Museu Diocesb de Lleida es conserven di-
versos capitells rombnics i al Museu d'ArL de Catalunya unes pintures murals,
dos capitells i un cimaci. En Ia sala capitular del monestj.r, des del lBlB fins
eI 193O, funcionb Ia primera escola de fa poblaci6 fins que es construiren l-es

aules actua-Ls. Davanl 1'esgl6sia hl havia un atri o galilea, on fou sebollit el
comte frmengol III d'Urge1}. La desamortitzaci6 del segle passat f,ou Ia causa

de la ruina de} monument, que Villanueva, a la primeria del seqle XIX, encara

contemplb gaireb6 integre. A la vila hi ha un patronat per a la defensa de Sant

Pere d'Ager i del patrimoni de la vall d'Ager.

L'esgl6sia parroquial de Sant Vicenq 6s esmentada ja e1s primers anys de 1a

conquesta i eI 104i fou donada a Sant Pere d'Ager per Arnau i Arsenda. L'edifici
actual 6s gbtic, de tres naus; de 1'anterior edificaci6, romhnica, conserva part.

de 1'absis i dues finestres a Ia fagana de tramuntana. S'hi conserva un sar-
cbfag romb del segle III, amb escenes paganes i mitolbgiquesr gue 6s usat actu-
afment com a pica baptismal. Hi ha tritons, nereides i remers, entorn d'un cer-
cle central amb el bust d'un di-funt, tot aixb esculpit en baix relleu. A ta Pla-
ga Major es conserva encara, b6 que sense cul-te i plena de mals endregos, la ca-
peJ-.Ia rombnica de la Mare de Deu de 1'Esperanga.

Acstr'r r/r'l
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Al vessant meridional- de Ia serra de Montsec, uns 2 km a I'esquerra de la No-

guera Ribagorgana hi ha el poble de Corgb (a ll8 m d'altitud), que tenia 44 h e}

1970. La tasca de repoblar i artigar les fondalades de Corqb fou encomanada per

Arnau Mir de Tost al seu cavaller Ponq 0nofre. El lloc serb vinculat vivilment i
eclesibstica a Sant Pere d'Ager. L'esgl6sia parroquial de Corqb 5s dedicada a

la Mare de D6u del Roser i Sant Gregori; es un editici gue fou bastit a Ia sego-

na meitat del segle XVIII. Sobre el poble hi ha vestigis del castell de Corqb,

que Fou enderrocat aI segle XV i usat despres com a f,ossar parroquial. Entre I'
agregat de Corqb i el de Sant Lloreng de -la Roca, hi ha 1'esgl6sia rombnica

de Santa Maria, sense culte.

Sct'lctr dc
t'o1s;alcro dc
l'antiga utllcgiotu
tlc Sant l,crc
d')gcr,
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I.[01{TANYA}iIA

El municlpi del Pont de Montanyana, dit fins fa pocs anys simplemenL de lvlon-

tanyana pel prestigi histbric de 1'antiga capital histbrica,6s a -L'entrada de

fa Terreta -subcomarca de 1'Alta Ribagorga-.

fI nom de Montanyana es creu derivat del nom d'un antic propietari de 1'bpo-

ca romana, un possible Montanus: Villa Montaniana "mas de Montanus".

fl nucli tradicj-ona,I era e1 poble de l4ontanyana, perb vers e1s anys seixanta

la gradual despob1acl6, deguda a 1a impossibilitat d'utilitzar els vessants per

a conreus i 1a importbncia ja al.ludida dels eixos de comunicaci6, feu despla-

gar eI cap del municipi.de la vi,la antiga a1 poble de1 Pont de Montanyana. A-

quest poble, nascut a1 cap cj'un antic pont ara totalment destrult.,6s a una al-
titud de 528 m, a 1a riba esquerra de la Noguera.

La vella vila de Montanyana, que fins el 1960 va donar nom a-l- municipi, 6s

situada uns dos quilbmetres vers el Nlal del Pont, assequible per un brancaL de

carretera que surt de la N-210. Tenia 14 habitants el 1981.

L'antiga poblaci6 t6 una situaci6 bellament estratbgica i un conjunt de va-

lors arquitectbnics que han fet que hagi estat declarada conjunt histbrico-artis
tic de carbcter naciona.I, cosa que ajudarb evidentment a la seva conservaci6

tot i que algunes cases noves arranjades per a segona residbncj-a han perjudicat

l-a seva harmonia. Es drega en -l-a punta d'un esper6 allargat resultant de 1'e-

rosi6 dels dos barrancs confluents de Sant Joan i de Sant Miquel, cosa que

li va donar una importbncia defensiva de primer ordre. S'hi accedeix per un pont

medieval i les cases s6n al pendent del tur6 coronat per Ies restes del castell

i per 1'esgJ-6sia parroquial rombnica de l-a Mare de D6u de Bald6sr gue t6 una por-

ta amb un notabl-e timpb, amb un crist sedent. Aquesta esgl6siar gue primitiva-
ment era dedicada a Sant Marti i Sant Pong, 6s obra del segle XII, amb planta

de creu llatina i voLta de can6 i un campanar cobert amb teulada a dos vessants

de dos pisos desiguals o trams emmarcats per arcuacions llombardes i- lesenes.

fn procedeix un retau1e gbtic, de la segona{meitat de} segle XIV, obra de Pere

Garcia de Benavarri, que ara es conserva repartit entre els museus d'Art de Ca-

talunya de Barce.lona i un museu de Nova York. De l-'antic castell- de Mon-

tanyana, queda mitja torre circular, partida en sentit vertical, aixi com alties
restes de les antigues fortificacions del castell i de l-a vila

EI nucli de Montanyana tenia tamb6 unes altres dues esgl6sies: l-es que van

donar el nom als seus torrents. L'esgl6sia de Sant Joan, ara en ruines, tamb6

rombnica, amb porta ornada d'arquivoltes i capitelJ-s treballats, i la de Sant

Miquel, igualment rombnica, redulda ara a unes poques restes de parets, molt

castigades pel riu..A }a part de Sant Joan hi ha l'antic pont que donava acc6s

a Ia porta de l-a vila, amb cases de pedra algunes de les quals han estat renova-

des perb amb poc Aust, i a mig pendent hi ha dues torres que formaven part de I'
anti-ga defensa del castell i poble.



EL CAI.d DE MONT-RET'IEI (O BON-RE,TEI)

E1 L7 droctubre de Lg82 es posava fi a un llarg proc6s
reivindicatiu dut a terme per nombrosos grups i entitats de tota nana
de cara a Ia "recuperaci6tt de ltantic cami de Mont-Remei .(o Bon-Rerei?)
inutilitzat per E.N.H.E.R. a partir de ltarri1 L977.

Retrocedim,
per6, a lrorigen de1
cami, La Mancomunitat
de Catalunya inagurd
lfany L924 un cami.
de bast en forma de,
balma obert anb pic I
i pala a la roca viva
de1 cingle ori.ental
del congost de Mont-
Remei (o Bon-Renei?),
tamb6 anomenaL Portell
de1 Montsec, formidable
esboranc fendit al'
Ilarg dels segles per
les aigues de la Noguera
Ribagorgana, E1 caml
permeti-a des draquell
moment la comunicaci6
fEcil entre 1a va1l
drAger (la Noguera),
al Sud de1 Montsec,
i la poblaci6 de Pont
de Montanyana i les
comarques del Pallars
Juss6 I Baixa Ribagorga,
seguint el curs del
riu.

Molt ante-
riorment a ltexistEncia
de ltesmentat cami.,
e1 Congost ja havia
estat transitat, com
aixi ho proven els
nombrosos fragments
de cerimica neolitica
trobats a 1a cova Colo-
mera, anomenada tamb6
de les Gralles, utilit-'
zada com habitacle
per lthome primitiu.
Altres estris trobaEs,
semblen indicar que
va ser habitada en
els sebles III i IV
d. JC.

Ja molt
m6s recentment., a les
derreries de1 passat
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segle i- principi--s {e lractual, hi ha noticies de 1?existEncia en eIstrams m6s dificils de 1a gorja d'unes barres Ju r"..o o de fusta clava-des a 1a pared, potser amb ia finalitat de sostenir una mena de passa-re1'1a o be simplement agafar-srhi de run=-i peus a lrestil de 1esgue actullment hl ha a la va11 d'Ordesa.

A princ.ipis^de ltany lg71 ltembasssament de Canelles inunddles cores baixes de1 congosr i t." ,i;ij;-;;inoen e1 cami uriritzardurant m6s de 50 anys i arriben fins a 
-r, ,o.u rie pont de Montanyana.El paratge es transforma, el ri-u deixa de ser ri-u i es conberteixen algua aturada,. ei sorol1 que provocava ltaigua xocant contra lres-tretor de la gorjl desaparei.r, ui silenci- qu" presideix l,indret cor-pren, el cami, perd, 6s inaccessible

comenqa la movilitzaci6: 1,Avur de l7 de juny de rgrldenuncia la desaparici6 del cami amb r'u.ti.iu de Jordi Mir ,,Ad6ua Mont-Remei" e1 qual 16 l'efecre a'actr.i-;;; 
" disparador de pos-
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t,eriors acticles de queixa. Aixi a ltAvUI del 26 dtagost de1 matej.x
any J. Cabezas en trBl cami de Mont-Rebeitt reivindiia lrexistEnciadel cami i incita a la seva defensa. El 26 dtoctubre de1 matelx any
EL CORREO CATALIN publica un comunicat, de lranomenat "Grup de la Franja
de Ponenttl, comuniaat repetit en termes semblants a CANIC6 ai e" novem-
bre de L977). Lrarticle avans esmentaL de J Cabezas 6s repioduit inre-
grament, en e1 butlleti del mes de novembre de 1977 de1 Club Excursio-
nista Pirinenc, la maror va crei.xent!

Mentrestant, en e1 si de 1a u.E.c de Barcelona es va gestant
la creaci6 db lranomenadattcomisj.6 pro-caml de Mont-Rebeir iormada
qer 1a u.E.c.., el club Excursionista-Firinenc, el Grup de 1a Franja
de Ponent, lrAteneu EnciclopEdic sempre Avant (de sants) i un bon
nombre de persones a titol particular.

Aquesta comissi6, presidida per Fransec Martinez, entra
anb contacte amb E.N.H.E.R. a finals de lg77 per mitjd druna ,carta
pfiblica a E.N.H.E.R. en defensa del cani del bongost- de Mont-Rebeitt
docunent forrnat per 24 pigi.nes de text, mapesrfotografies i biblio-grafia. \

De gener a juny de 1978 nombrosos periddics, butlletinsdtentitats excursionj.stes i altres portayeus de ltopini6 pfrUfica esfan ress6 de la preocupaci6 denunciada des de fa ja qu."i un any.
llentrestant (L4 de rnaie) el tradicional aplec a lrJrmiia.de 1a Mare
de Deu de 1a Pertusa, prop de Corgi, es converteix en un acte multitu-dlnari (quasi 1500 persones!) i reivindicatiu anb multiples adhesions
de sindicats i partits politics.

Poc tenps abans de ltaplec, la comisi6 instd a la Federaci5drEntitats Excursionistes de Cataiunyi perqu6 intervingups en ltafer.Aixi, amb daLa de 20 dtabril de 1978, Jquesta Federaci-6, va tranentreal direstor d'E.N.H.E.R., una carta tot reclamant una soluci6 perel cani del congost. k resposta- favorable (13 de juny) fa conEiierla bona disposicl6 de l'empresa hidroelEctrica i e1s ""irai, que esta
efectunat de cara a 1a reposici6 del cami a una cota superi.tr a la
de1 nive11 mixin de 1es iigiies de lrembassanent,, alxi.or lrinici
-dels -trarnits per ltobtenci6 del M.o.p.u. del reglementari peruis.Ia collaboracri6 dels nltjans de conunicagi6 continua desprEs ae itapiec
anb molta forga, aixi Et CORREO cATAt[N i lrAWr publiquen e1s dies16, 17 i 31 de naig articles anb la signatura de carles Reves i de1vilanovi xavier Garcj.a (el fi11, que no pas el pare!). En nombrososbutlletins drentitats excursionisles segueixen apareixen treballsreivindicatius de1 caml aixi com anuncildors del ricent rmpromis de
1lE.N.H.E.R..

Per la tardor de 1978 E.N.H.E.R.convoea a ra comi.ssi6
q -salgsogsa a fi dracrivar el pernisos de 1a'cori""ii. rll Je Aguas
del-Ebro" -i a principis de mari de 1979 ltempresa conunica a 1a comi-ssi6 gue Ies obl9! ja han comengat pe1 seu extrem nord. La premsa
sren fa .ress6 (AWI, 6 dtabril de tgTg), T;t just iniciades Les obressthan dtaturar a causa del recurs interposat per un propietari dela zonar'1es dificultats no es van resoldre fins ar cap ae aos anys.Aixi pel marg de 1.981 les obres es reprenen i seguiran un ritme nornalfins a1 seu acabament grdcles a ltesiorg i el ireball de nom6s dues
Persones' ajudades per una tercera (exepte la pasartelta de 53 metres



de llum i L metre dranplada que travessa e1 barranc Fondo a 22 metres
dfalgada de 1a llera per6 nom6s a 2 metres de ltaigua quan lrembassa-
ment 6s ple i que fou realitzada per una altre equip dtoperaris),
degut a ltestretor i les caracteristiques de lrindret.

LrA!'LrI de1 5 de juny de 1982 publica un article on stexpo-
sen les caracteristiques de1 nou cami i es comenta lrestat de l'obra,
ja a 1es seves acaballes, Pels primers dies de setembre de L982
E.N.H.E.R. comunica que lrobra de1 cani esta acabada, la inaguraci6
t6 Lloc el 17 droctubre de 1982 anb la pres6ncia de prop dtun centenar
de persones'en representaci6 drent,itats .excursionist,es, de ltempresa
hidroelEctrica i de ltAjuntament dt.Ager. Sota lrindret de 1a cova
Colomera i clavada al cigle una placa avui desapareguda (destrogada?,
furtada?, en restauraci6?, al British Museum?, al fons del congost?...)
conmemorava ltesdeveniment segons'la segiient inscripci6:

CAMI NOU DE

I'IONT-REBEI
OBERT PER Ei{iiER

17 D'OCTUBRE DE 1982

El Nou Cani del Congost de Mont-Rebei (o Bon-Remei?) este
situat en alguns punts fins a 60 metres per damunt de lfantic cani.
El seu punt m6s a1t 6s a 35 metres damunt de lraigua quan lrembassaoent
esti a 1a seva mixima capacitat, a lrindret anomenat Portell excavat
en eI cingle de 1a pared de Catalunya, extrem occidental del Montsec
drAres. Aquest nou cami travessa un petit ttnel de sis Betres de 11ar-
gada'necessari degut a la inestabilitat de 1a roca i passa nom6s 40
metres dessota de la cova Colomera, fdcilnent accessible.

. Ja avans de la inaguraci6 de1 nou cani fan aparici5 als
nedis de comunicaci6 noticies preocupants, aixi a I|AWI del 23 de
ju1io1 de 1982 publica [Llun verda a la carretera de 1a Vall dtAran
pel Congost de Mont-Rebeirr, 6s'a dir: ttguaa creus que ja sfacaba...
torna a comengar!. -

Es non6s un priner comentari. En seguiran dtaltres. Es
fan especulacions. Hom comenta que 6s una conpensacl6 a1 poble dtiger
per Ia construcci6 de la carretera del Do11 que tot i fer possible
1a rehabilitaci6 de Sant 0isme ha tlesviat definitivament 1a ciiculaci6
de1 tram Balaguer-iger.

I

* En 1984 la Generalitat "pro!. un projecte de carretera
entre Agu1i6, a1 costat d'trger i Poni de Montanyana 1a qual tindria
onze tinels i cinc ponts en els seus 2l quil6metres. L,a carretera
reduiria en vlnt (!) ninuts la durada de1 trajecte Barcelona-Vaquei.ra.
0peraci6 poLitici-financiera?. En 1985 es signa el contracte consedint-
se 2900 miLions de pessetes per a 1es obres.

Les queixes tornas a fer-se sentir, nonbrosos articLes
a IIAWI' i altres diaris i setnanaris denuncien La possible irurinent
destrucci6 de Itunic congost catalB pre-pirinenc encara verge. La



Couissi6 per la Salvaguarda de1 }lontsec, arnb seu a Balaguer, lluita
per evitar 1a destrucci6 de Plont-Rebei i fins i tot reb un preni de
30000 pessetes de1 IIOPU ( ! ) anb motiu de Ia celebraci6 de ltany euro-
peu del medi ambient. Lrobjectiu de 1a comissi6 6s la salvaci6 no
non6s de1 congost de Mont-Rebei sino de tot e1 llontsec a partir de
1a seva declaraci6 de Parc Nat.ural.

La Direcci6 General de Carreteres rie la Generalitat de
Catalunya reb de lresmentada Comj.ssi6 un projecte alternatiu de carre-
tera que evita e1 congost, i travessa el iviontsec ncitjangant un tfinel
de 5 kn. des dAgu116 a sant Esteve de 1a Sarga, prop de Pont de Monta-
nyaoar Aquest projecte alternatiu 6s rebutjat per 1a Generalitat pel
seu cost estimai en 5000-8000 milions de pts.

. Lractuaci6 de 1a Comissi6 1les dem[rnci.es aparagures en
nombroses publicacions han fet que 1a Generalitat abandoni el projecte.
Paral'1elament 1a Generalitat sembla decidida a 1a declaraci6 de Parc
Natural per a 1a serra der Montsec. Podem dormir tranquils ?, o encara
ca1 restar alerta i dlsposats a resistir nous intents dragressi6 dis-
frassats de progr6s l benestar ?. I'lentyrestant caminem i gaudim de
ltespectacle. Aquest encara 6s de franc!.

ll J- r.
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07t 341

0gr 421

02t 441

01 t 451

Sortim de Corgd pe1 cami de 1 I esquerra
d t una bifurcaci6 que trobem a 1 I arribada, €tr

direcci6 cap a 1a muntanya propera. Veiem e1

pantE de Cane1les,
Troben una bifurcaci6 a 1a dreta, cont,i-

nuem pe1 cami pist4 que seguiem, entre camps

d I oliveres.
' Iniciem una lleugera puj ada, Poc des-

prAs, deixarem una cami a lresquerra que porta
a1 cenentiri de Corg6.

Fi de 1a pujada, hi ha un cami a ltes-
\querra que desestinen, iniciem una lleugera ba-

ixada.
Deixem un cami a ltesquerra.
Veiem ltermita de la Pertusa.
Deixern un cami a lresquerra, a la dreta

dalt de1 cingle, veien una roca foradada, Poc

despr6s deixerem un altre carni.a lresquerra.
Arribern a una petita esplanada, des

d t on hi ha una bona vista sobre e1 panta i 1t er.-

mita. (25t p.r anar a lrernita i tornar).
Final 'de la pj-sta, comenga un corriol.

' Iniciem una baixada en zj-ga zaga, veiem
rdevant nostre les muralles deI Montser d I Ares

i a1 1luny eL castell de Sant tlorens. E1 cani
baixa fins el foris del barranc de 1a Pardina.

Llit del barlanc, pedreg6s i normal-
Iment sec, inicien la puiada cap a ltaltre costat

de la vall.
Deixen un corriol a la dreta, lleugera

baixada. .

Arriben a lrenrunat nas de la Pardina,
una nica m6s en118, pel cani que seguien, hi
ha una font rodeijada de poLlancres, encara que

nal endregada. (05t de pa.rada a 1a font). Deixem

la nasia a 1r esquerra, sortint a1 c,ostat d I una

gran aLzina. Inici.em una pujada.



L2l 57t Arribem aL peu dfuna gran roca, conti-
nuem pujant. E1 paissatge es va fent m6s ampli
sobre e1 panti.

05r th Ozt Som a 1a cleda de 1a Faixa, uns corrals
en una bauma que ens queden a 1a dreta, anem

reseguint un seguit de baumes r poc despr6s e1

iami gira i continua puj ant. Veiem e1 castell
de Sant Llorens a dalt de la cinglera.

15r Lh L7' El cami planeja una estona i despres
baixa.

08f th 25t Vista sobre e1 Congost de llont Rebel
impressionant ! A 1 I altre banda de1 congost es

veu el Sastell de Girbeta. (05t de parada per
fer l t obligada fotografia). El cami baixa en

direcci6 a la pared de Catalunya.

A7t th 32t Mas Carlets i font deL Rejoli, hi ha

. aigua. E1 cami passa per davant de 1a casa que
ens queda a la dreta i que estE forga arranjada
per refugi. (05t de parada per recollir o beure

. aigua). Conencem a baixar.
26t th 5gr Veiem claranent el cami de1 congost.
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15'
L7l
22t'

Bifurcaci6, hem d I agafar 1a branca
dretar c8p a I I esquerra aniriem a1 cami
avui inutilitzat per 1es aigiies de1 pantd.

Entrem en el cami excavat a la pared.
Passem per sota de la cova Colomera.
Passem per sota un pont de pedra.
La vegeLaci6 augmenta i el congost
obrir-se. Iiruciem una baixada.
Dei xem un t'cami tt a 1 t esquerra que va

comenga a
01 ' 2h 231

Sortim
cami obert

E1 cami
Deixem
Veiem

\t

01r 2h 3gr

punxaguda.

de La

a l t esquerra.
- Arribem

anb, urla bauna'i uns
OZt,2h, 471, Veiem a

a una surgEncia draigua f orga import,ant.

05r 2h 28'
en el

04' 2h 32'
05r 2h 371

01' 2h 38r

de1 congost, perd encara
a la roca.
steixampla notablement.

un'cami a La dreta.
a la rlostra esquerra una

,I(

esten

roca

pont penjat, sobre e1 barranc

al pont que hem de travessar.
de1 pont, €1 cani continua

a1 peu .. 'd t una paret rocos.a,
ruscs d t abelles. .1, ,:'

ltaLtre costat de1 pantir una

' Vei.em el
Magana.

Entrada.
Sortida

t+Ll

421

cap

45', ,



Pont penjat al cami nou de Mont-rebei. (Foto: Hermenegild Carret6).
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una ermita romanica de la Hare de Deu de1 Congost

. lresgldsia ve1la. M6s en11ir €s veu el castell
de Girbeta i I t esglEsia noya de1 Congost, tamb6
r"oninica. E1 capi es transf orna en una pista.

50r El paissatge s t obre noltissin, devant
f,enin 1es roques Peronyes.

00f A Ltesquerra a ltaltre costat de1 pantd
tenin 1r errnita i .el caste11. ( 10 t de parada) .

09 I Arribem a una pista que agafem cap
a 1r esquerra.

ri'

241

4ll
461

55t
o2l
l.1r

' Passen aprop druna bauma, bonica vista
de lternita i el casteLl.

Mas de Mont-rebei, aL fons, si e1 dia
6s clar, excel.lent vista sobre el pirineu.

Casa a lresquerra.
Passen per un bosquet de roures.
Passem una riera a gual.
Srens ajunta und pista per ltesquerra.
Arriben a La carretera esfaltada, lthem

de seguiir .300 metres a la dreta fins arribar



a una central elEctrica.
06t4h L7' Fi de Ia caminada, Som a 1a central

de 1 t ENHER r oD hi ha l t auLocar que ens portard
a dinar a1 Pont de Montanyana.

Temps total de marxa: 4h L7

Temps aproximat de parades: 50r

Durada toEal de ltexcursi6: 5h 071
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JUSTIFICACI6

D'AQUEST TREBALL SE N'HA FET
EXEFIPLARS. L'EDICI6 HA ESTAT
L'AJUNTAHENT DE. VILANOVA I LA
SUBVENCI6 QUE LA REGIDORIA DE
LA SECCI6 DE CULTURA DE L'4,

UN TOTAL DE 50
PATROCINADA PER

GELTRT] A TRAV€S DE LA
CULTURA HA CONCEDIT A

E. TALA I A

VILANOVA I LA GELTRO, 28 DE MAIG DE I9g9

Han preparat aqueEta digsetena sortida i
col . labonat en 1a confec c i6 d'aquest trebal I eIs
seguents components de 1a Secci6 de Cultuna:

Canme Barcel6
Hiquel Bernad6
SaIvador Euti
Vi rtut Castro
Toni Segarra
Lluis Forgas
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