
congost de Mont-rebei
Poder convertir el congost de Mont-rebei en una gran portalada per on

creuar la serralada del Montsec va ser un projecte en el qual es van

esmerçar molts esforços fins no fa gaire temps. Ni la dura roca ni els

vertiginosos penya-segats van poder aturar el que l’home s’havia posat

entre cella i cella: per allí s’havia de poder passar! Així va ser l’any

1924 quan es va acabar de fer un tall a la roca que servia de plataforma

a un camí de bast. L’alegria, però, durà poc.

La necessitat d’emmagatzemar aigua va ser més important que tot l’esforç

que s’havia dut a terme picant la pedra i, amb la construcció de

l’embassament de Canelles, es va negar d’aigua el congost deixant el petit

camí esculpit per sota el nivell de l’aigua. Però el somni d’obrir una porta

no s’abandonà així com així sota l’aigua i davant la fatalitat només hi

havia una resposta, calia tornar a començar. Finalment l’any 1982 s’acabà

d’esculpir un nou pas a la penya i es reobrí de nou el camí de bast.

El congost de Mont-rebei mai ha estat obert al trànsit rodat de vehicles

de manera que la importància del camí que el travessa entre els dos

vessants del Montsec és inapreciable. Potser la porta que es va obrir

no ha servit pel que es volia però, en canvi, ha permès acostar-se a un

balcó on fruir d’un excepcional espectacle de la natura.

El congost de Mont-rebei és un dels espais naturals que va adquirir la

Fundació Territori i Paisatge per a la preservació dels seus valors

naturals. Està inclòs dins l’Espai d’Interès Natural del Montsec i protegit

específicament com a hàbitat de la llúdriga. Mont-rebei és una

excepcional reserva de fauna on destaca la presència de més de 150

espècies diferents d’aus. ITINERARI A PEUnivell 1
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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial

i Obres Públiques

OFICINES D’INFORMACIÓ
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

LA POBLA DE SEGUR
Tel.: 973 68 02 57
a/e: turisme@pobladesegur.org
www.pobladesegur.org

TREMP
Tel.: 973 65 34 70
a/e: mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net

ISONA
Tel.: 973 66 50 62
a/e: museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Informeu-vos de les previsions meteorològiques abans de sortir.
El temps de recorregut dels itineraris és aproximat i no inclou les possibles parades.
Porteu sempre un calçat adequat per caminar per la muntanya.
És recomanable que aneu proveïts de crema solar, ulleres de sol,  barret i impermeable.
També convé que dugueu aigua i alguna cosa per menjar.
Si no coneixeu la zona on esteu, seguiu els camins senyalitzats.
Gaudiu de la natura i respecteu-la. No molesteu els animals i no malmeteu plantes,
bolets ni minerals.
No llenceu deixalles de cap tipus, dipositeu-les als contenidors adequats a la
vostra tornada.
És absolutament prohibit fer foc.
Recordeu que per a qualsevol incidència el telèfon d’emergència és el 112.

CONSELLS I RECOMANACIONS

Camins del Jussà és un projecte de recuperació dels antics camins de ferradura i
altres camins històrics i tradicionals de la comarca del Pallars Jussà. Alguns camins que
estaven a punt de perdre’s s’han reobert i, en general, s’han dut a terme treballs de
conservació, s’ha instal·lat senyalització a les cruïlles i s’ha balisat el recorregut amb
marques grogues. El resultat és una sèrie d’itineraris a través dels quals es poden
descobrir els millors racons d’aquesta comarca pirinenca.

NIVELL D’EXIGÈNCIA DE LES CAMINADES

Passejades curtes, amb poc desnivell i sense dificultats.

Caminades de distància i desnivell moderats que no superen els 14 km
de llargada ni els 500 m de desnivell.

Excursions més exigents o bé perquè són més llargues o amb major
desnivell o amb alguna dificultat concreta.nivell 3

nivell 2

nivell 1

CaMINS DeL JuSSa

ITINERARIS EN 4x4ITINERARIS A PEU
La vall de Filià des d’Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri per la Coma
La serra de Camporan i Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols i Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec d’Ares

El carrilet de l’Estany Gento
El coll d’Oli
El castell de Sant Gervàs
El congost de Mont-rebei
El monestir de Sant Pere de les Maleses
El castell de Llordà
El pont de Bóixols
El castell de Mur
El barranc del Bosc
Els llacs de Manyanet
El camí de Rus
El camí vell de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboració...
El camí vell de Santa Engràcia
Vorejant l’embassament de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a les vinyes de Sant Miquel
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camí del congost de Mont-rebei

Punt d’inici: Aparcament de la
Fundació Territori i Paisatge
Punt final:
Congost de Mont-rebei
Recorregut:
Congost de Mont-rebei
Distància: 1,5 km (només anada)
Desnivell: 60 m (només anada)
Durada: 1 hora (només anada)
Dificultat: Nivell 1. El camí que
travessa el congost no presenta
cap dificultat per caminar tot i
que, al tractar-se d’un pas en un
penya-segat, cal anar amb cura.
Als passos més vertiginosos s’hi
ha instal·lat passamans.
Altres possibilitats per allargar
o escurçar la caminada: Es
pot allargar la caminada fins a
Mas Carlets o Altamiris. Trobareu
ambdós camins senyalitzats
durant la caminada al congost.
Accés amb vehicle: Per arribar
al congost de Mont-rebei des de
Tremp hi ha dues rutes. Tant pel
Pont de Montanyana com per
Sant Esteve de la Sarga s’arriba
al mateix punt. Trobareu detalls
d’ambdues rutes a la descripció
de l’itinerari.

Mont-rebei és de ben segur un indret de visita obligada. Aquí, un

estret pas esculpit a la roca permet creuar caminant per un congost

tancat per parets de més de cinc-cents metres d’alçada. Es tracta

del pas a través del Montsec que troba la Noguera Ribagorçana en

el seu viatge des dels grans cims dels Pirineus. L’excursió es pot

completar amb la visita a alguns dels petits pobles medievals

coronats per castells o torres defensives, com Alsamora o Castellnou

de Montsec.

FITXA TÈCNICA

nivell 1 CaMINS DeL JuSSa: EL CONGOST DE MONT-REBEI

Per arribar a l’aparcament situat a la cua de l’embassament de Canelles des

de Tremp hi ha dues rutes. La primera surt de Tremp per la C-13 en direcció

a Balaguer i Lleida. Tot just 1 km enfora de Tremp, després d’un revolt

tancat en pujada, es troba a mà dreta la carretera C-1311 en direcció al Pont

de Montanyana a través del coll de Montllobar, al capdamunt del qual hi

ha les restes del castell del mateix nom. Baixant cap a la ribera de la Noguera

Ribagorçana la carretera es converteix en un privilegiat mirador cap al

congost de Mont-rebei. 300 metres abans d’arribar al Pont de Montanyana

cal agafar la carretera que neix a l’esquerra i després de 2,2 quilòmetres

s’agafa la pista de la dreta, on ja hi ha senyalització del congost de Mont-

rebei. Aquesta pista duu a l’aparcament passant abans per davant de la

Mare de Déu del Congost, que s’aixeca altiva sobre una penya dominant

l’entrada nord al congost.

La segona surt igualment des de Tremp per la C-13 en direcció a Balaguer

i Lleida per agafar la carretera que es troba 7 quilòmetres més enllà a mà

Base cartogràfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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dreta cap a Guàrdia de Noguera. Passat aquest primer poble s’arriba a

Moror, que destaca per la seva vila closa, i després a Beniure i Sant Esteve

de la Sarga, on hi ha una bonica església romànica. Després de Sant Esteve

es pot anar tant per Castellnou de Montsec i la Clua com per Alsamora,

aquest últim coronat per una espectacular torre de guaita medieval. Tant

per un costat com per l’altre s’arriba a la pista que voreja l’embassament

de Canelles, que cal agafar a l’esquerra fins a l’aparcament del congost de

Mont-rebei on comença la caminada.

Inici de l’itinerari. Aparcament del congost de Mont-rebei (480 m)

Aquest aparcament és el centre de recepció de visitants del congost. Aquí

cal deixar el vehicle i continuar pel camí senyalitzat cap al congost de Mont-

rebei. Primer es recorre una pista que va resseguint el contorn de l’embassament.

A l’arribar al barranc de Juriana es troba una bifurcació on cal seguir per la

pista de la dreta que continua fins arribar al barranc de la Maçana.

0,8 km - 15 min - Barranc de la Maçana Es creua per un pont metàl·lic

penjat i es continua per un camí que guanya alçada fins arribar a un bon

mirador de l’entrada nord del congost. El camí continua guanyant alçada

fins entrar definitivament al camí excavat a la roca que travessa el congost.

1,5 km - 30 min - Congost de Mont-rebei (540 m) El camí queda atrapat

entre la paret de roca i el penya-segat però no presenta cap dificultat ja que

és prou ample per caminar amb comoditat i a més s’han instal·lat passamans

als punts més vertiginosos. Un cop travessat el congost es pot continuar

fins a Mas Carlets o bé tornar enrere pel mateix camí.


