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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT -REBEl AL GOLF DE ROSES 

Notes.-

** 

** 

** 

3a Etapa: LA PASSAREL·LA - RÚBIES - LA PORTELLA BLANCA 
HOSTAL ROIG - MAS DE GUILLEM 

17 de desembre 1995 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6 h 

La Passarel·la. Inici de l'etapa. 8. 30 h 

Can Ginesta. Esmorzar. 9 h 
9. 30 h 

La Pedrera de Meià. Reagrupament. 10. 30 h 
10.40 h 

Rúbies. Reagrupament 11.45 h 
11. 55 h 

La Portella Blanca. Reagrupament 12.40 h 
12. 50 h 

Esplanada. Dinar. 14. 05 h 
14.45 h 

L'Hostal Roig. Reagrupament. 16. 20 h 
16. 30 h 

Mas de Guillem. Final de l'etapa. 17. 50 h 
Sortida cap a Vilanova. 18 h 

Vilanova i la Geltrú. 20. 30 h 

Esmorzarem i dinarem pel camí. L'esmorzar el farem a Can Ginesta i el dinar en una esplanada a 
mig camí entre la Portella Blanca i l'Hostal Roig. 

El temps de les parades previstes per a esmorzar i dinar es pot modificar en funció de les condi
cions metereolò giques. 

Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 

A.E. Talaia SSD19951217_115



SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT -REBEl AL GOLF DE ROSES 

3a Etapa: LA PASSAREL·LA - RÚBIES - LA PORTELLA BLANCA 
HOSTAL ROIG - MAS DE GUILLEM 

17 de desembre 1995 

Horari 
Parcial Total 

0. 00 0. 00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Comencem l'etapa d'avui a la cruïlla de la carretera comarcal C-147, que puja de Balaguer cap a 
Tremp, amb la local L-904, que condueix a Àger. Aquesta cruïlla (350 m), és situada a la riba esquerra 
del Noguera Pallaresa tot just a la sortida del congost de Terradets en un indret on, al menys des de 
l'any 1114, segons consta documentat, ha existit un pont per tal de travessar el riu. 

Hem de seguir la carretera C-147 uns pocs metres en direcció a Camarasa i tot seguit deixar-la per 
enfilar-nos per un camí que puja cap enrera per l'esquerra. A l'enforcall hi ha un pal del GR-1 que 
indica que el camí es dirigeix vers Rúbies i el coll de Corniols. El camí puja amb fort pendent. 

0. 03 0. 03 

Finalitza, momentàniament, la forta pujada i girem cap a la dreta; en aquest punt val la pena 
descansar un instant per tal de gaudir de la magnífica panoràmica que ens ofereix l'embassament de 
Camarasa. El camí continua pujant fent revolts; a l'esquerra veiem les impressionants parets de la 
sortida del congost de Terradets. 

0. 07 0. 10 

Arribem al capdamunt de la primera pujada i davallem una rnica per anar a travessar un fondal tot 
girant cap a l'esquerra. Passat el fondal tomem a pujar, però ara amb més suavitat, fent un doble revolt 
dreta-esquerra; travessem una zona curulla de cirerers de pastor. 

0. 06 0. 16 

Compte. Hem d'abandonar el camí i continuar per un corriol que s'enfila amb fort pendent per la 
dreta. Pocs metres més endavant desemboquem en un 'senderol transversal que seguirem cap a l'esque
rra. 

0. 02 0. 18 

El senderol ens aboca en un petit planell ple de farigoles (500 m), el travessem i tot seguit, pujant 
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pel costat d'una olivera que deixem a l'esquerra, sortim en un camí que seguirem per la dreta. El camí 
fa un retomb cap a l'esquerra. 

0. 02 0.20 

Atenció. Abans de finalitzar l'esmentat retomb hem d'abandonar el camí i seguir per un corriol 
que puja per la dreta. 

0. 02 0. 22 

Sortim de nou al camí i el tomem a seguir cap a la dreta. Planegem en direcció a can Ginesta que 
veiem enfront, un xic elevat. 

0. 02 0.24 

Compte. Quan el camí fa una lleugera derivació cap a la dreta l'hem d'abandonar, pujar al camp 
de l'esquerra i seguir en la direcció que portàvem. Seguim pel camp, pa¡al'lels al camí a un nivell 
superior. A l'esquerra tenim una bona visió de les parets de Terradets. 

" 

Una mica més enllà trobem un corriol que seguirem per la dreta. Passem per sota d'una alzina i, 
més endavant, travessem un camp d'oliveres. 

0. 06 0. 30 

Arribem a les restes de can Ginesta (660 m); la casa i d'altres dependències queden a la dreta. El 
GR puja per davant d'una edificació que hi ha a l'esquerra en direcció a una grossa alzina que deixarem 
a la dreta. 

Poc després passem pel costat d'un dipòsit d'aigua i sortim en un camí que travessem per conti
nuar per l'altra banda, pujant per entremig d'alzines. 

0. 03 0. 33 

Desemboquem en un camí; el seguim cap a la dreta planejant de cara amunt. A l'esquerra tenim 
una paret de roca pertanyent als contraforts del turó de Sant Pere. 

0. 05 0.38 

Atenció. Just abans d'arribar en una bifurcació del camí, on la branca principal va cap a la dreta 
planejant, hem d'abandonar-lo i enfilar-nos per un senderol que puja per l'esquerra. Pocs metres més 
endavant se'ns uneix un corriol per la dreta; continuem pujant, de moment rectes en direcció a la paret 
de roca, i després girant cap a l'esquerra. 

0. 04 0. 42 

Trobem un pas barrat; hem de continuar per la dreta pujant en direcció a la paret de roca. 

0. 04 0. 46 

Entrem en una tartera; de moment la travessem en sentit transversal i després pugem per ella. 

Ens creuem amb un senderol; 'el seguim per l'esquerra. A l'esquerra tomem a tenir una magnífica 
panoràmica del pantà de Camarasa. 
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0. 08 0. 54 

Arribem al peu de la paret rocosa; el senderol segueix pujant enganxat a la seva base. 

0. 01 0. 55 

Assolim un petit coll. El senderol va cap a la dreta enganxat al peu de la paret; de moment planeja 
i després puja fent una ziga-zaga que permet d'observar el marge de basament d'aquest antic camí. 

0. 04 0. 59 

Sortim en un mirador natural; compte a caure! El camí decanta cap a la dreta i planeja una mica; 
més endavant fins i tot baixa uns pocs metres i seguidament torna a pujar fent ziga-zagues. 

0. 09 1. 08 

Passem per sota d'una bauma i continuem pujant; a la dreta deixem una petita cavitat. 

0. 03 1. 11 

A un nivell superior, podem veure-hi les antigues construccions d'una explotació minera actual
ment abandonada. Passem pel costat d'una petita bauma. 

0. 01 1. 12 

Fem un revolt cap a la dreta i iniciem una pujada en ziga-zagues que ens menarà vers les antigues 
construccions mineres que ara veiem que es distribueixen de forma graonada pel pendent de la mun
tanya. 

0. 07 1. 19 

Passem a frec d'aquestes construccions i girem cap a l'esquerra allunyant-nos d'elles. 

0. 03 1. 22 

Travessem una tartera. 

0. 03 1. 25 

Desemboquem en l'ampli planell produït per l'antiga explotació minera (940 m). Hi ha un plafó, 
gairebé il'legible, que diu que això és el "Jaciment Paleontològic Pedrera de Meià", també dit "La 
Cabrua ", corresponent a l' "Era Secundària. Cretaci Inferior". Voregem aquesta esplanada deixant-la a 
la dreta, passant per damunt d'un marge; a l'esquerra hi ha una gran panoràmica del congost de Terra
dets, en primer terme, i de la plana de Tremp al fons. 

0. 03 1. 28 

Arribem a l'extrem de l'esplanada, on hi trobem el seu camí d'accés. Hem de seguir aquest camí 
que és de sòl herbós al seu començament; pocs metres més endavant deixem un trencall poc fressat que 
baixa per l'esquerra. El camí puja lleugerament penetrant en la vall del barranc de Rúbies. 

0. 03 1. 31 

Compte. Quan el camí que seguim fa un marcat revolt cap a la dreta hem d'abandonar-lo per tal 
de continuar per un senderol molt emboscat que surt per l'esquerra, en la direcció que portàvem. 
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0. 11 1.42 

Entrem en una mena de túnel vegetal. 

0. 03 1.45 

El senderol surt de la zona d'atapeïda vegetació i comença a davallar; més endavant travessa un 
escorrentiu d'aigües. 

0. 10 1. 55 

Arribem al llit del torrent de Rúbies; el travessem i pugem per l'altra vessant tot anant cap a 
l'esquerra passant pel peu d'unes baumes. Uns metres més endavant trobem un pas barrat; hem d'anar 
cap a la dreta per un corriol mig esborrat que torna enrera i va a passar per damunt de les esmentades 
baumes. 

El corriol, molt desdibuixat, segueix amunt travessant un seguit de feixes abandonades; ara el 
torrent de Rúbies ens queda a la dreta. Cal estar amatent als senyals. 

0.09 2. 04 

Desemboquem en una gran pista, al bell mig d'un ampli retomb; l'hem de travessar i continuar en 
la direcció que portàvem pujant pel costat del torrent que cada vegada queda més enfonsat. 

0. 07 2. 11 

El corriol continua per una feixa abandonada; més enllà decanta cap a l'esquerra per anar a passar 
per una feixa més elevada. 

0. 02 2. 13 

Sortim en un camí; l'hem de seguir cap a l'esquerra. A l'esquerra del camí, una mica separades, 
es veuen unes ruïnes. 

0.02 2. 15 

El camí ens porta fins un collet on hi ha un bonic alzinar; des d'ací continua cap a la dreta. 

0.01 2. 16 

Deixem l'entrada d'un camp a la dreta i continuem per un tram de sòl herbós en direcció al poblet 
de Rúbies que veiem davant nostre una xic elevat. Passem per entremig de camps. 

Una mica més endavant, el camí queda tallat per l'herbada; hem d'entrar en el camp de la dreta i 
seguir endavant per la seva vora. En arribar al límit del camp, s'ha de deixar el camí que seguíem a 
l'esquerra i pujar per un corriol que decanta lleugerament cap a la dreta. 

Desemboquem en un camí; el GR el segueix cap a la dreta. Aquest camí va a passar per sota del 
poble fins enllaçar amb la pista que va de Vilanova de Meià a Rúbies; si el seguíssim entraríem al poble 
per la seva part alta, per la part de darrera de l'església. 

Atenció. Nosaltres tirarem pel dret; travessarem aquest camí i, per corriols esborradissos, segui
rem pujant en direcció a Rúbies. 
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0. 10 2. 26 

Arribem a les primeres cases abandonades de Rúbies; les voregem deixant-les a l'esquerra i, en 
arribar a l'extrem del llogarret, pugem cap a l'esquerra en direcció a l'església. 

Rúbies forma part de l'antic municipi de Fontllonga que fou annexat, el 1970, al de Camarasa. El 
poble i antiga quadra de Rúbies forma un enclavament separat del sector principal del terme pel de 
Vilanova de Meià. l'antic terme de Rúbies s'estén a l'esquerra de la Noguera Pallaresa des de la sortida 
del Pas de Terradets, al límit amb el Pallars Jussà, pel Peladet (1466 m), la Portella Blanca (1404 m) i 
el Puig de Migjorn (1592 m), al cim del Montsec de Rúbies. El termenal d'aquest enclavament segueix 
després fins prop de la Pedrara de Meià, que és un dels jaciments de fòssils més importants dels país. 

Al poble de Rúbies, deshabitat, situat sota el Sentinella, hi ha l'església de Santa Maria de Rúbies, 
romànica i modificada, d'una nau i un absis semicircular amb arcuacions llombardes que fou sobrealçat 
posteriorment. 

0. 03 2. 29 

Arribem a l'esplanada que s'estén darrera de la petita església del llogarret (1141 m). Per tal de 
retrobar el GR hem de seguir un parell de metres la pista que tenim a la dreta, que ve de Vilanova de 
Meià, i continuar per un senderol que puja cap a l'esquerra. 

Ben aviat, el senderol comença a pujar amb fort pendent per un terreny força escorredís. Cal 
prendre-s 'ho amb calma i procurar no relliscar. 

0. 17 2.46 

Passem per un curt tram situat al peu d'una petita paret de roca; després d'aquesta breu treva 
continua la forta pujada però ara amb sòl de roca la qual cosa facilita l'ascensió. A la dreta tenim una 
gran paret de roca que correspon a un contrafort del puig de Migjorn. 

Més endavant, el senderol, ben marcat, fa un revolt cap a la dreta i comença a pujar fent ziga
zagues encaixonat dins de la canal de la Portella Blanca. 

0. 25 3. 11 

Després de planejar una mica, el senderol travessa el pas de la Portella Blanca (1404 m), que és un 
estret passadís d'uns quinze metres de llargada vorejat de parets de roca. 

En sortir de la Portella, si no hi ha boira! tindrem una magnífica panoràmica de l'embassament de 
Terradets amb la vall de Bercedana en primer terme. A l'esquerra tenim el cim del Peladet (1466 m) i 
a la dreta el puig de Migjorn (1592 m). 

El camí segueix cap a la dreta vorejant uns rocallisos i pujant lleugerament. Mica en mica, el camí 
es va desdibuixant; cal procurar anar pel lloc més fressat tenint compte dels senyals. 

0. 15 3. 26 

Travessem un tàlveg. 

0.02 3. 28 

Hem de seguir per un trencall que puja lleugerament cap a la dreta. Travessem una zona de repo
blació forestal. 
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0. 04 3. 32 

Baixem a la feixa-camí de l'esquerra i seguim endavant; el terreny és format per una mena d' are
nisca. Continuem per la zona de repoblació. 

0. 05 3. 37 

Retrobem l'antic senderol; el seguim en la direcció que portàvem davallant lleugerament. 

0. 04 3.41 

En fer un gir cap a la dreta deixem un trencall que baixa per l'esquerra; tot seguit travessem un 
curt tram amb una atapeïda vegetació i més endavant tomem a passar per les feixes-camí. 

A l'esquerra continuem tenint la gran panoràmica del pantà de Terradets i, en primer terme, el 
grandiós tauler d'escacs format pels camps de cultiu de la vall de la Barcedana. Més allunyat es veu 
Tremp i, al fons, els cims del Pirineu. 

0. 06 3.47 

Passem per damunt d'un petit cucó natural i davallem suaument. Travessem per entremig de roures 
esparsos. 

0. 04 3. 51 

Creuem un tàlveg i just després ens trobem amb una bifurcació del sender; hem d'anar per la 
branca de la dreta. Planegem. 

0. 04 3. 55 

Hem de baixar a la feixa de l'esquerra; continuem per la zona de repoblació. 

0. 07 4. 02 

Desemboquem en una pista; l'hem de seguir cap a la dreta pujant lleugerament. Poc després se'ns 
uneix un camí per la dreta; planegem. 

0. 05 4.07 

Travessem un escorrentiu d'aigües decantant cap a l'esquerra i pujant lleugerament. 

0. 04 4. 11 

Passem un nou escorrentiu d'aigües. 

0. 08 4. 19 

Arribem en una pista principal; la seguim cap a l'esquerra baixant. 

0. 06 4. 25 

Deixem un trencall a la dreta que mena a una esplanada; continuem en la direcció que portàvem 
baixant. 
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0. 06 4. 31 

La pista fa un ampli revolt per tal de creuar un petit torrent; una vegada traspassat podem veure 
una petita construcció a l'altra vessant. 

0. 03 4. 34 

Deixem un trencall que puja vers la dreta. 

0. 06 4.40 

Atenció. Quan la pista acaba un revolt cap a la dreta i se situa al vessant del torrent que veiem 
davant, l 'hem d'abandonar per tal de seguir per un corriol poc fressat que baixa per l'esquerra; cal 
vigilar una petita fita que hi ha al seu començament. 

0. 03 4.43 

El corriol fa un gir sobtat cap a la dreta i baixa directament vers el llit del torrent. 

0. 03 4.46 

Travessem el llit del torrent i pugem per un caminet herbós que continua per l'altra vessant. 

0. 06 4. 52 

Planegem per una zona on hi ha uns magnífics exemplars de pi negre; alguns d'ells ens fan acotar 
les banyes. 

0. 09 5 . 01 

Desemboquem en una pista de sòl pedregós i la seguim per l'esquerra tot iniciant un revolt cap a 
la dreta; a l'esquerra deixem un trencall (1200 m). 

La pista travessa una roureda i va fent amplis giravolts per tal d'adaptar-se a l'orografia del ter 
reny. 

0. 25 5 . 26 

En un ampli gir cap a la dreta se'ns uneix un camí per l'esquerra; a l'esquerra queda una petita 
esplanada coberta d'herba. Seguim baixant per entremig de la roureda. 

0. 05 5 . 31 

Voregem un camp que ens queda a l'esquerra. 

0. 01 5 . 32 

Pocs metres després de començar a vorejar un camp que hi ha a la dreta hem de deixar la pista i 
continuar per un camí que surt per l'esquerra. Aquest camí baixa lleugerament, per entremig del bosc 
amb un sòl ple de fullaraca. 

0. 02 5 . 34 

Arribem en un camp que talla el camí; hem de travessar-lo en la direcció que portàvem. pujant 
lleugerament. En arribar a la seva part superior, després de travessar una zona farcida de pedrots, 
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retrobem el camí que seguíem. 

0. 04 5 . 38 

Desemboquem en una pista; la seguim per la dreta, en la direcció que portàvem. 

0. 04 5.42 

Atenció. Just abans d'enllaçar amb una pista principal, hem de deixar la pista que seguim i conti
nuar per un camí poc fressat, una rnica emboscat i mal senyalitzat, que va cap a l'esquerra. Aquest 
camí va per entremig d'alzines i segueix paral·lel a la pista principal esmentada que queda a la dreta a 
un nivell inferior. 

0. 03 5.45 

A la dreta es poden veure les restes d'una petita construcció derruïda. 

0. 05 5 . 5 0  

Sense fer cas d'uns trencalls no massa fressats que surten per l'esquerra seguim endavant i baixem 
pel costat d'un escorrentiu de roca. En finalitzar l'escorrentiu seguim en direcció als corrals que veiem 
davant. 

0. 04 5 . 54 

Sortim en un camí que ve de la granja que veiem a l'esquerra; l 'hem de seguir cap a la dreta 
baixant per un sòl pedregós. 

0. 02 5 .56 

Arribem en una pista; la  seguim cap a l'esquerra. A l'esquerra hi ha una mina d'aigua i un petit 
canal; més endavant, a la dreta, queden les restes d'un corral. 

Passat el corral, se'ns uneix per l'esquerra el camí d'accés a la granja que hem vist abans. A 
l'esquerra, més enllà dels camp de cultiu, veiem l'edificació de l 'Hostal Roig. 

0.05 6.01 

Desemboquem a la pista que puja de Vilanova de Meià i va cap a Llimiana (1090 m); l'hem de 
seguir cap a la dreta. 

A partir d'aquest punt no hi ha descripció detallada del recorregut. 

0. 25 6. 26 

Arribem al coll de l'Hostal Roig (1030 m), on trobarem el tram de pista asfaltat que puja de 
Vilanova de Meià i on hi ha una bifurcació. El GR continua pel camí de l'esquerra, en direcció al mas 
de Guillem. 

0. 55  7. 21 

Arribem a la carretera que va del coll de Corniols a Tremp (880 m). En aquest punt finalitzem la 
llarga etapa. 
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