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HORARI PREVIST 

 
Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   7 h 
 
Les Avellanes. Esmorzar a l’hostal Cal Jordi.   9 h 
Sortida cap a Fontdepou.   9 h  30 min 
 
Àger. Inici de l’etapa.   9 h  55 min 
 
Barranc de Finestrelles. Reagrupament. 11 h 
  11 h  10 min 
 
Mare de Déu de Colobor. Reagrupament. 11 h  45 min 
  12 h 
 
Trencall al mirador de Gabrieló. Reagrupament. 12 h  50 min 
  13 h 
 
Carretera al Coll d’Ares). Final de l’etapa. 13 h  25 min 
Sortida cap a les Avellanes. 13 h  35 min 
 
Les Avellanes. Dinar a l’hostal Cal Jordi. 14 h  25 min 
Sortida cap a Vilanova. 16 h  30 min 
 
Vilanova i la Geltrú. 18 h  30 min 
 
Notes.- 
 
** Esmorzarem a l’hostal Cal Jordi de les Avellanes. Després d’esmorzar l’autocar ens portarà fins a Àger on co-

mençarem l’etapa. Un cop acabada l’etapa l’autocar ens tornarà a l’hostal Cal Jordi on dinarem. 
** Tingueu en compte que l’organització sempre pot modificar aquesta previsió d’horari en funció de com es 

vagi desenvolupant l’etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i mantingueu sempre contacte visual amb els que us 

segueixen; si cal espereu-vos. Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no correu ni aneu massa lents! 
(Penseu que aneu en grup). 

** Atenció: Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte abans de l’excursió o el mateix diumenge (mit-
ja hora abans de la sortida) utilitzeu només el telèfon 692620181 (Isidre Poch). 

** El vocal coordinador d’aquesta sortida és l’Isidre Poch (692620181). En tot moment cal respectar les seves in-
dicacions. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 
 
L’etapa d’avui la començarem a Àger i seguint un camí amb pendent suau arribarem al barranc de 
Finestrelles. A partir del barranc, un senderol més costerut ens portarà fins a l’ermita de la Mare de 
Déu de Cobolor situada a redós de la singular roca del mateix nom. Tot seguit anirem vers la cova 
d’en Rossell, una bauma que aixopluga una edificació. 
 
Més endavant enllaçarem amb el camí de la Cova de la Siega que ens portarà cap a la font de Gabrie-
ló i la carretera que puja vers el coll d’Ares. En arribar a la carretera donarem per acabada l’etapa. 
 

************************* 
 
 
   Horari      Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Comencem l’etapa d’avui a la zona d’aparcament que hi ha a l’entrada d’Àger (607 m). A partir 
d’ací hem d’anar pel carrer de Cabezas vers el nucli del poble; baixem lleugerament. Passem per da-
vant de l’escola del poble que queda a la dreta. 
 
 0:02 0:02 0,165 
 
Arribem a la cruïlla amb els carrers Arnau de Tost, que puja cap a la dreta, i de Santes Creus, que 
baixa cap a l’esquerra, (603 m). Ací retrobem el GR-3 que hem de seguir anant cap a l’esquerra pel 
carrer de Santes Creus; baixem. 
 
Poc després passem pel costat de l’edifici d’un transformador que queda a l’esquerra i travessem el 
barranc de les Fontetes (595 m). A la dreta, al costat del barranc hi ha els antics safareigs del poble. 
Pugem lleugerament. 
 
Deixem un trencall a l’esquerra i una mica més endavant travessem el llit del barranc del Botador. 
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 0:05 0:07 0,545 
 
Desemboquem a la carretera C-12 que ve de Balaguer i puja cap a Tremp (600 m); hem d’anar cap a 
l’esquerra, passant per davant del bar Torras i d’una petita zona d’aparcament, i en arribar al punt 
quilomètric 200 creuar la carretera per accedir al camí de Colobor que comença en aquest punt. 
 
 0:01 0:08 0,620 
 
Arribem a la cruïlla del camí de Colobor amb la carretera C-12 (602 m); en aquest punt hi ha un pal 
de senyalització. Hem de seguir per aquest camí que puja lleugerament per entremig de marges. 
 
 0:03 0:11 0,850 
 
Creuem la via de servei que uneix els dos sectors del càmping Vall d’Àger (610 m); a l’enforcall hi 
ha un pal de senyalització. Seguim endavant pel costat de la tanca del càmping que ens queda a la 
dreta. 
 
 0:13 0:24 1,690 
 
Arribem en una cruïlla; a l’esquerra hi ha un petit pal indicador (634 m). Hem d’enllaçar amb el camí 
que ens ve per la dreta i seguir endavant mantenint la direcció que portàvem. 
 
 0:01 0:25 1,760 
 
Deixem un camí a l’esquerra (640 m), a l’enforcall hi ha un petit pal indicador. El camí ara passa per 
entremig de camps d’ametllers; baixem. 
 
 0:03 0:28 1,985 
 
Després de passar a frec d’una petita edificació creuem el llit del barranc de Menàrguens a gual i gi-
rem cap a la dreta (628 m); pugem. 
 
Poc després deixem un trencall a la dreta que també puja; seguim pujant. 
 
 0:04 0:32 2,180 
 
Arribem en una cruïlla amb un petit pal indicador (651 m); hem de rebutjar les dues branques laterals 
i seguir endavant pujant lleugerament. Seguim per entremig d’ametllers. 
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 0:03 0:35 2,370 
 
Deixem un camí a la dreta; a l’enforcall hi ha un petit pal indicador (667 m). Més endavant, a la dreta 
del camí, una mica allunyades, hi veiem les restes d’una edificació; comencem a trobar alzines. 
 
 0:10 0:45 3,025 
 
Atenció. A l’esquerra del camí hi ha una pedra amb el senyal del GR que indica cap a un camí em-
brossat que surt vers l’esquerra i que va a la font de la Creu, al barranc de Menàrguens (734 m). 
Aquesta indicació és errònia; nosaltres hem de seguir endavant en la direcció que portàvem; a la 
dreta hi ha un petit pal indicador. 
 
 0:02 0:47 3,170 
 
Per l’esquerra se’ns separa un camí; a l’enforcall hi ha un petit pal indicador (751 m). El camí fa un 
gir cap a la dreta i després un altra cap a l’esquerra i baixa. 
 

 
 
 0.03 0:50 3,400 
 
Passem a frec de la masia Mossenye que queda a la dreta del camí (757 m); a l’esquerra hi ha un pal 
de senyalització. Seguim endavant; a la dreta ara hi tenim el barranc de Colobor. 
 
 0:04 0:54 3,670 
 
Deixem el camí dels Petrolers a l’esquerra; a l’enforcall hi ha un pal de senyalització (780 m); poc 
després trobem un petit pal indicador. 
 
 0:06 1:00 4,085 
 
El camí fa un mercat revolt cap a l’esquerra (823 m); en aquest punt hi ha un petit plafó que ens par-
la del trencalòs; més endavant, al llarg de la pujada fins a Colobor, anirem trobant més plafons 
d’aquest tipus. Des d’ací, al capdamunt del barranc, es pot veure el curiós penyal de Colobor amb 
l’ermita de la Mare de Déu del mateix nom amagada al seu darrera. 
 
 0:03 1:03 4,305    Reagrupament 
 
Passem per una zona esplanada al costat del camí i travessem el barranc de Finestrelles tot girant cap 
a la dreta (840 m). 
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 0:02 1:05 4,395 
 
Atenció. Hem de deixar el camí i enfilar-nos per un senderol que puja cap a l’esquerra; a l’enforcall 
hi ha un petit pal indicador (845 m). En un principi, el senderol va pujant per entremig d’un bosquet 
molt esclarissat. 
 
 0:04 1:09 4,575 
 
El senderol fa un marcat gir cap a l’esquerra; en aquest punt hi ha un petit plafó dedicat a la guineu 
(878 m). 
 
 0:03 1:12 4,720 
 
Passem pel costat del plafó dedicat al boix (903 m). 
 
 0:02 1:14 4,825 
 
El senderol voreja la paret de pedres d’un tancat i gira cap a la dreta per tal de creuar el llit del bar-
ranc del Canal de l’Embut (917 m); ací hi ha el plafó del càdec. 
 
Anem pujant vers la roca de Colobor tot fent llaçades; trobem els plafons del roure valencià, del gar-
ric i de la savina. La panoràmica sobre la vall d’Àger cada vegada és més extensa. 
 

 
 
 0:10 1:24 5,160 
 
Passem pel costat del plafó del voltor (975 m) i ens encarem vers la roca de Colobor que ja tenim a 
tocar. 
 
 0:05 1:29 5,345 
 
Després de passar pel costat del plafó del romaní (1010 m) planegem una mica! 
 
Més endavant fem un gir cap a l’esquerra i se’ns obre una espectacular panoràmica sobre la vall. 
 
 0:04 1:33 5,530 
 
Fem un marcat gir cap a la dreta (1043 m); en aquest punt tenim el plafó del senglar. 
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 0:02 1:35 5,645 
 
A la dreta del camí, a un nivell inferior hi ha la font de Colobor (1055 m); ací hi trobem el plafó dedi-
cat al pollancre. 
 
 0:01 1:36 5,670    Reagrupament 
 
Arribem en una cruïlla on hi ha un pal de senyalització que ens diu que el GR-3 segueix cap a 
l’esquerra vers la font de Gabrieló i el coll d’Ares (1057 m). Nosaltres, però, seguirem endavant per 
anar a visitar l’ermita i el refugi de la Mare de Déu de Colobor que és a tocar; després de la visita 
tornarem ací per continuar pel sender. 
 

 
 
A partir de la cruïlla el senderol va pujant. És curiós que tot i ser un viarany de muntanya, en algun 
tram té un marge de contenció. 
 
 0:05 1:41 5,870 
 
Desemboquem en una pista; és el camí de la cova de Siega (1100 m). Hem de travessar-la cap a 
l’esquerra i seguir pel senderol que puja per l’altra banda; als enforcalls hi ha petits pals indicadors. 
 
De moment anem pel costat de la pista, a un nivell superior; més endavant ens en separem. 
 
Al mig del camí ens trobem una gran roca amb una marca del GR pintada a la part de sota; això vol 
dir que no fa pas massa que ha caigut (aquest tram de sender es va pintar no fa ni dos anys). 
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 0:05 1:46 6,050 
 
Arribem a la cova d’en Rossell (1143 m); és una bauma que aixopluga una edificació. Seguim enda-
vant pel costat d’una petita rasa que han fet per passar-hi la canalització d’aigua. 
 
 0:01 1:47 6,110 
 
Atenció. Arribem en una bifurcació amb les dues branques sense marques del GR (1150 m); en 
aquest punt hem de rebutjat la branca que puja fort cap a la dreta i seguir per la de l’esquerra que de 
moment baixa lleugerament. 
 
Més endavant, el camí puja vers un camp ermot; hem de travessar-lo anant cap a la dreta, passant pel 
costat d’uns ruscs abandonats en direcció a un petit pal de senyalització. A la dreta, a un nivell supe-
rior, podem veure-hi una petita edificació. 
 
 0:04 1:51 6,250 
 
Just després de passar pel costat del petit pal de senyalització desemboquem en una pista que és el 
camí de la cova de Siega que hem travessat abans (1160 m); hem de seguir-la cap a la dreta. Més en-
davant trobarem un petit pal indicador a l’esquerra. 
 
Si mirem enrera podrem veure, a un nivell inferior (-100 m), l’ermita de la Mare de Déu de Cobolor.  
La pista va pujant fent àmplies llaçades. 
 
 0:13 2:04 6,960 
 
Fem el segon revolt cap a l’esquerra (1215 m); ja estem a uns 160 metres per damunt de l’ermita! 
 
 0:05 2:09 7,270 
 
Entrem al bosc (1240 m). 
 
 0:02 2:11 7,400 
 
La pista fa un revolt cap a l’esquerra (1260 m). El dia de la preparació aquesta raconada era plena de 
neu. Planegem. 
 
 0:06 2:17 7,790 
 
A la dreta de la pista queden les restes dels marges d’una cleda (1275 m). 
 
 0:05 2:22 8,105 
 
Arribem al barranc de Finestrelles que ja havíem travessat més avall (1282 m); l’hem de travessar i 
un cop a l’altra banda hem d’abandonar la pista per pujar per un senderol, una mica desdibuixat al 
principi, que s’enfila pel vessant dret del barranc. El senderol està senyalitzat per un seguit de petits 
pals indicadors. 
 
 0:05 2:27 8,230    Reagrupament 
 
Retornem a la pista; l’hem de seguir cap a la dreta (1312 m). Una mica més endavant trobem una 
cruïlla amb un pal de senyalització; la branca de l’esquerra va al mirador de Gabrieló. Nosaltres se-
guim per la pista. 
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Planegem; a l’esquerra, a un nivell inferior, hi ha uns camps que enguany no s’han sembrat. 
 
 0:06 2:33 8,635 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí que puja dels camps (1302 m). 
 
 0:01 2:34 8,715 
 
Arribem en una cruïlla amb un pal de senyalització (1302 m); en aquest punt hem de deixar la pista i 
seguir pel camí que baixa cap a l’esquerra vers la font de Gabrieló. Abans i després de la cruïlla hi ha 
petits pals indicadors. 
 
 0:02 2:36 8,805 
 
Deixem un trencall que baixa cap a l’esquerra vers un petit estanyol amb un grup de pollancres al seu 
voltant i arribem a la bassa de Gabrieló (1296 m). 
 
Més endavant passem pel costat de la font i a frec del corral. 
 

 
 
 0:03 2:39 8,970 
 
Retornem a la pista; l’hem de seguir cap a l’esquerra (1302 m). Una mica abans hi havia un petit pal 
indicador i a l’enforcall hi ha un pal de senyalització. 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí embrossat que ve de l’estanyol; el pal de senyalització que hi ha-
via en aquest punt està caigut. 
 
 0:03 2:42 9,110 
 
Deixem un camí a l’esquerra que va cap als camps (1307 m); pugem. 
 
 0:04 2:46 9,350 
 
Arribem en una cruïlla on la nostra pista s’uneix amb la pista nova dels Montsecs (1334 m); a 
l’enforcall hi ha un pal de senyalització. Hem de seguir per la pista nova cap a l’esquerra. 
 
 0:04 2:50 9,615    Final de l’etapa 
 
Desemboquem a la carretera que puja vers el coll d’Ares (1347 m); a l’enforcall hi ha pals de senya-
lització. Hem de seguir la carretera cap a la dreta; pugem. 
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 0:14 3:04 10,590 
 
A la dreta de la carretera hi ha un gran terrabuit (1426 m); poc més enllà en trobarem un altre. Se-
guim pujant. 
 
 0:07 3:11 11,090 
 
Deixem un camí que baixa cap a l’esquerra (1467 m). 
 
 0:04 3:15 11,370 
 
Atenció. Hem de deixar la carretera i seguir per un corriol que s’enfila amb fort pendent cap a la dre-
ta (1490 m). Una mica més endavant trobem un petit pal indicador. 
 
 0:02 3:17 11,445 
 
Travessem la carretera (1504) i seguim pujant pel corriol. 
 
 0:03 3:20 11,545 
 
Tornem a la carretera (1528 m); ara l’hem de seguir cap a l’esquerra. Una mica més enllà la carretera 
fa un marcat revolt cap a la dreta. 
 
 0:02 3:22 11,650 
 
Arribem en una cruïlla amb un pal de senyalització (1533 m); el sender GR-3 va cap a l’esquerra vers 
Sant Esteve de la Sarga. Més endavant hi ha una altra cruïlla també amb pal de senyalització; cap a 
l’esquerra surt la pista asfaltada que va vers l’Observatori del Montsec, Alsamora i Sant Esteve de la 
Sarga. En aquest punt finalitza l’etapa d’avui. 
 

 
 

Equip de preparació (7/03/2018):  Agustí Poch, Isidre Poch 
************************* 
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Agustí Poch, març de 2018 
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El Montsec 
 
Serra exterior prepirinenca, límit fisiogràfic i històric entre els Pirineus (Pallars Jussà) i la Depressió 
de l’Ebre (Noguera). 
 
Ocupa uns 45 km de llargada, en forma d’arc (E-W), entre el Rialb, afluent del Segre, i el Guart, que 
ho és de la Noguera Ribagorçana, i uns 10 km d’amplària al sector central (el Montsec d’Ares, entre 
ambdues Nogueres, el qual és flanquejat pel Montsec de Rúbies, a l’E, i pel Montsec d’Estall, a l’W). 
 
L’altitud màxima és de 1.677 m al centre del muntanyam. És un anticlinori complex format per calcà-
ries cretàcies redreçades segons l’estil tectònic pirinenc i que es fracciona en dues cingleres amb un 
desnivell total d’un miler de metres, separades per un replà de margues. 
 
Al peu de la cinglera baixa, que descansa en part damunt una bossada de Triàsic, una falla longitudi-
nal inicia una depressió sinclinal constituïda per la vall d’Àger (corresponent al Montsec de Rúbies). 
El Montsec desapareix sepultat vers els extrems per materials més recents: a l’extrem est, sota els 
conglomerats montserratins de la serra de Comiols, i a l’extrem oest, sota les margues eocèniques, bé 
que fins a prop de Benavarri arriben els estreps calcaris aïllats. 
 

 
 
La pluviositat, força migrada en el vessant meridional, molt assolellat, explica que la vegetació hi tin-
gui caràcter mediterrani (carrascars i garrigues) fins prop de la carena; a l’obaga, més frescal, el pai-
satge vegetal és submediterrani; a la part baixa la clímax principal és el bosc de roure valencià; més 
amunt el de roure martinenc; als racons molt ombrívols hi ha algun petit clap de fageda; la zona cul-
minant és coberta sobretot de prat sec d’ussona. 
 
Els dos grans congosts (de Mont-rebei, a la Noguera Ribagorçana, i dels Terradets, a la Noguera Pa-
llaresa) han fet un paper ben diferent, i les comunicacions només aprofiten el segon. 
 
L'any 1992 la Generalitat de Catalunya inclogué 30.000 hectàrees de la serra del Montsec en el Pla 
d'Espais d'Interès Natural (PEIN). Des de la darrera dècada del segle XX la serra del Montsec ha es-
devingut un centre de primer nivell internacional per a la pràctica de les diverses modalitats de vol 
lliure. 
 
El 2008 hom inaugurà als termes Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) i Àger (la Noguera) el Parc 
Astronòmic Montsec. 
 

************************* 
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