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La vall del Rialb 
El nom de Rialb últimament s'ha 

sentit molt i és que el panta que 

s'esta construint ha portat molta 

polemica, i la cosa encara continua. 

No obstant, m'agradaria 

parlar una mica de I'interes excur

sionista de la vall de Rialb que, si 

bé la seva part més fertil quedara 

aviat inundada per l~s aigües del 

panta, no és ni de bon tros la vall 

més perjudicada, que sera la del 

riu Segre, a la zona de Tiurana. 

El Rialb és un afluent que 

neix a la serra del Boumort a l'Alt 

Urgell i va a parar al Segre, a 

Gualter, a prop de Ponts. La seva 

La vall de Rialb pre
senta un gran interés 

excursionista per ['AE 
Talaia 

vall és un deIs indrets encara avui 

poc coneguts al bell mig de 

Catalunya, i que té totes les ca

racterístiques per serobjecte d'al

gunes excursions. Potser per poc 

temps, ja que la xarxa de camins, 

alguns asfaltats, comen<;a a créi

xer, podem trobar-nos en un 1I0c 

exuberant, amb for<;a corrents 

d'aigua, amb masies al mig d'al

guns camps conreats, amb multi

tud d'esglésies romaniques ru

rals, que donen una nota entra

nyable a un paisatge dominat per 

les boires de les terres baixes. Al 

fons, la serra de l'Auben<; i el 

Montsec que, de tant en tant, es 

deixen veure des d'un coll o en 

una carena. 

L10cs inhospits, aptes per 

gorjat del riu Gavarra o el Forat 

de Bulí en el mateix riu, que 

obliga afer natació per passar-hi. 

La vall esta actual ment molt 

despoblada pero la gran abundan

cia d'esglésies romaniques ens 

indica que en altre temps la pobla

ció fou intensa i que la causa que 

s'hagi anat despoblant, de mica en 

mica, no ha estat altra que I 'absen

cia de vies de comunicació im

portants, causa que, a la vegada, 

I'ha mantinguda encara en un es

tat de bona conservació. 

En les nostres travessies de 

GR, I'AE Talaia ha passat per 

aquesta vall, des del coll de Co

miols fins alllit del riu, allloc del 

Molí Nou, una piscifactoria que 

constitueix \'única indústria del 

municipi de la Baronia de Rialb. 

El dia 25 de febrer, per treure'ns 

la ressaca del Carnaval, anirem 

des delllit del riu Peramola, pas

sant pel puig de Rialb i Cortiuda, 

ja a \'Alt UrgelI i fora de la val\. 

Podrem veure com de mica en 

mica les masies que encara són 

habitades es converteixen en res-

fer-hi barranquisme, com I'en- Sant Andreu de Rialb (Foto: S. BUlO 

taurants, com d'altres es van de

gradant rapidament, com els ca

mins es van transformant per 

deixar-hi passar -fora de la 

lIei- els 4x4, com les aigües de 

la pluja intenten tornar les coses 

al seu origen, com els conreus es 

van convertint en erms i veurem 

els ca<;adors, que no perdonen la 

vida a res que es bellugui una 

mica, i com el bosc es recupera, 

lentament pero decidida, d'un 

incendi que fa uns anys va cre

mar la zona. 

És una bona oportunitat per 

copsar les grans possibilitats ex-

Pel febrer, l'AE Tala
ia proposa una visita a 

aquesta vall, des del 
llit del Peramola 

cursionistes de la zona, per ani

mar a tornar-hi els amants de des

cobrir indrets quasi verges i tots 

aquells a qui agradi I'art romanic 

de les petites capelles mig enru

nades pero plenes de records. 
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