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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 31   (1/12/95) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Aquesta circular és per informar-vos respecte de la propera sortida de Senders que s'ha previst fer el dia 17 de 
desembre. El seu itinerari va des del pont de la carretera d'Àger, sobre el Noguera Pallaresa, fins a l'Hostal 
Roig, una granja situada a la pista que des de Vilanova de Meià es dirigeix a Llimiana. El recorregut és 
formidable: d'entrada s'enfila pels contraforts del Montsec de Rúbies, oferint-nos magnífiques panoràmiques 
de les parets del congost de Terradets, fins arribar a la pedrera de Meià, també anomenada la Cabrua, que és 
un jaciment paleontològic de gran importància històrica. 
 
Tot seguit, arriba al poblet de Rúbies, actualment abandonat, i a continuació, una molt forta pujada mena fins 
al capdamunt de la paret de roca on es troba el pas de la Portella Blanca que permet d'accedir al vessant nord 
de la muntanya. Des d'aquesta banda, s'ofereix una extraordinària panoràmica de la vall del riu Barcedana, 
amb el pantà de Terradets en primer terme i Tremp al fons. 
 
El camí segueix per la part superior del Montsec, travessant bosquets de roures i d'alzines, fins arribar a 
l'Hostal Roig on troba la pista que, procedent de Vilanova de Meià, es dirigeix a Llimiana, i on finalitza el 
recorregut de l'etapa. 
 
Vist així pot semblar una excursió idíl⋅lica i sense cap mena de complicació. Però, ai las! la naturalesa és molt 
cruel i aquesta vegada fa pagar car el descobriment dels seus tresors. Per començar, aquesta idíl⋅lica passejada 
va durar de l'ordre de 5 hores i mitja efectives per a un grup molt reduït; això vol dir que per a un grup 
nombrós i comptabilitzant les parades ineludibles el temps necessari serà d'unes 7 hores llargues! i això no és 
tot. Cal tenir en compte, i no és broma, que d'entrada s'ha de salvar un desnivell d'uns mil metres (1000 m), la 
qual cosa representa que la meitat de l'excursió la farem de cara amunt i molt de cara amunt. 
 
I encara hi ha més. L'Hostal Roig, tal com s'ha dit, es troba a la pista que va de Vilanova de Meià a Llimiana. 
Donat que en aquest tram la pista no està asfaltada, possiblement els autocars no arribaran fins a l'Hostal Roig. 
Si fos així, ens caldria caminar gairebé uns dos quilòmetres suplementaris per tal d'arribar fins al tram asfaltat! 
 
Resumint, aquesta és una sortida com les d'abans, llarga i cansada. Recomanem doncs, que cadascú valori les 
seves forces i actuï en conseqüència. Ah! per finalitzar dir que tot i que comencem a caminar aviat no serà fins 
a quarts de cinc de la tarda que veurem els autocars i aleshores encara tenim un bon tros per arribar a 
Vilanova de Meià. Això significa que si volem dinar ens l'haurem de traginar i fer-ho pel camí. 
 
I res més, per ara 
          La Junta ???? 


