
roca Regina

La serralada del Montsec creix d’est a oest, paral·lela als Pirineus i a uns

100 quilòmetres més al sud de la carena principal. Té un total de 45 km

d’amplada i es caracteritza per una vessant sud molt esquerpa amb grans

penya-segats mentre que la vessant nord, més suau, baixa en forta inclinació

cap a la conca del Pallars Jussà. El Montsec sembla una gran onada de

pedra que es trenca cap al sud. El segon tret definidor del Montsec són els

congostos que divideixen la serralada en tres trams: el Montsec de Rúbies,

el Montsec d’Ares i el Montsec d’Estall, ja a la Baixa Ribagorça.

Efectivament la gran línia de pedra que era el Montsec va patir dos

trencaments geològics per Terradets i Mont-rebei que van originar els dos

congostos per excel·lència dels Pre-pirineus.

El Montsec és un territori poc poblat que ha esdevingut des de sempre

una mena de frontera natural entre el Pallars Jussà, al nord, i la Noguera,

al sud. Extremadament pedregós, sec i exposat als vents del nord, la

vegetació que cobreix la serralada és escassa. Pels visitants l’atractiu

més destacat del Montsec és la gran panoràmica que s’obre des dels

seus punts més alts, tant cap als Pirineus com cap a la plana de Lleida.

Cal esmentar, però, que com tants d’altres indrets, els racons que

s’amaguen a peus del Montsec són d’un bellesa particular, ja sigui per

les dimensions descomunals que aquí tenen els penya-segats com per

l’austeritat d’un paisatge sofert. Un dels bons exemples d’això és el

barranc del Bosc, protagonista d’aquest itinerari.

Separa el Montsec de Rúbies, a l’est, del Montsec d’Ares a l’oest, i

permet el pas de la Noguera Pallaresa en el seu recorregut cap al sud.

El congost de Terradets és una de les més importants zones d’escalada

de Catalunya gràcies als impressionants penya-segats que van quedar

al descobert al formar-se el congost.
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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
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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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roca Regina

Just a peu de la C-13 es troben dos camins que s’endinsen cap al barranc

del Bosc, un per cada marge de riu. El de la dreta va directament cap a roca

Regina i és el que s’utilitza per arribar a les vies d’escalada. Si s’agafa aquest

camí cal anar amb molta cura ja que creua per alguns passos de difícil trànsit.

El camí de l’esquerra és un antic camí de ferradura que va cap a Cellers i

ofereix les millors vistes sobre roca Regina i el barranc del Bosc. L’itinerari

que es descriu a continuació transcorre per aquest darrer camí.

Inici de l’itinerari. Carretera C-13 (370 m) Es creua la carretera C-13 i

s’agafa el camí que va cap a Cellers (amb el riu a la dreta de la marxa). Es

passa per sota la via del tren i el camí que va paral·lel al riu comença a

guanyar alçada poc a poc.

0,4 km - 10 min - Roca Regina (400 m) Es passa pel davant de

l’impressionant paret de roca Regina. Es continua barranc endins i aviat

el camí es fa més costerut i guanya alçada fent una sèrie de marrades.

1 km - 25 min - Barranc del Bosc (490 m) A mesura que es guanya

alçada es va sortint del bosc i s’obre una excel·lent panoràmica de tot

el barranc del Bosc. Aviat, però, el camí arriba al punt més alt i comença

a descendir alhora que s’endinsa de nou al bosc.

1,5 km - 40 min - Riu del barranc del Bosc  (410 m) A l’arribar al llit

del riu del barranc del Bosc cal decidir si es vol tornar enrere pel mateix

camí o continuar cap a Cellers, el que suposa unes dues hores i mitja de

caminada fins arribar de nou al punt on s’ha iniciat l’itinerari.

Variant de Cellers

Un cop creuat el riu del barranc del Bosc el camí s’enfila de valent fent

ziga-zagues anant a buscar un petit coll que s’entreveu des de baix, just

al costat de roca Regina.

2,5 km - 1 h 30 min - Serrat Pedregós (620 m) A l’arribar al coll el

camí fa un tomb de noranta graus a l’esquerra i continua planejant pel

capdamunt del serrat boscós.

3,4 km - 1 h 45 min - Pista de desembosc (590 m) El camí acaba en

una pista de desembosc que cal agafar de baixada fins sortir a una altra

pista en més bon estat.

3,6 km - 1 h 50 min - Pista (550 m) Es continua cap a la dreta de baixada.

5,8 km - 2 h 15 min - Cruïlla (400 m) Es continua cap a la dreta,

planejant fins arribar a l’estació de Cellers. Es creua la via i es surt a la

carretera.
6 km - 2 h 35 min - Estació de Cellers (380 m) Des d’aquí cal caminar

per la carretera C-13 en direcció al congost de Terradets (cap a la dreta

segons s’ha arribat) uns 500 metres fins trobar, a l’esquerra, la carretera

que va a Llimiana. Passat el pont sobre l’embassament cal agafar l’antiga

carretera de Terradets, a la dreta de la marxa, que duu fins el punt d’inici

de l’itinerari en uns 30 minuts.

nivell 2 CaMINS DeL JuSSa:

Terradets és difícil d’entendre a escala humana. En aquest punt

de trencament dels Pre-pirineus han coincidit forces geològiques

tan descomunals que davant les dimensions de l’esquerda oberta

a la paret de pedra per on s’escola la Noguera Pallaresa, l’home

sembla un petit i insignificant ésser. Roca Regina i el barranc del

Bosc són una petita però important part del congost de Terradets.

Obert d’oest a est, el barranc desemboca a la Noguera Pallaresa

al bell mig del congost, just on s’aixeca la paret de més de 300

metres de roca Regina, una de les admirades pels molts escaladors

de la zona. Aquest itinerari transcorre pel fons del barranc del

Bosc oferint una impressionant vista de roca Regina i fent una

volta fins a Cellers pels que vulguin caminar més. Per aquells que

decideixin tornar al punt d'inici, entre el primer i el segon túnel de

l'antiga carretera que creuava el congost, es pot visitar la cova dels

Muricecs.

EL BARRANC DEL BOSC

Punt d’inici: Carretera C-13 a
l’alçada del congost de Terradets
Punt final: Carretera C-13 a
l’alçada del congost de Terradets
Recorregut: Barranc del Bosc
Distància: 1,5 km (només anada)
Desnivell: 120 m (només anada)
Durada: 45 min (només anada)
Dificultat: Nivell 1
Altres possibilitats per allargar
o escurçar la caminada: Pel
mateix camí es pot continuar fins
arribar a Cellers (3 hores)
Accés amb vehicle: Des de
Cellers cal agafar la carretera C-
13 en direcció a Balaguer i Lleida.
Abans d’entrar al congost de
Terradets s’agafa, a mà esquerra,
la carretera que va a Llimiana.
Tot just creuat el pont sobre
l’embassament de Terradets es
continua cap a la dreta per l’antiga
carretera que creuava el congost.
En un parell de quilòmetres i
després de creuar per sobre la
paret de l’embassament per
tornar al marge dret del riu
Noguera Pallaresa, la carretera
finalitza a l’arribar a la C-13 de
nou, just a la boca sud d’un túnel,
punt on hi ha l’inici de l’itinerari.

FITXA TÈCNICA

Base cartogràfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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la Torre
de Capdella

Senterada

la Pobla de Segur

Isona

direcció
el Pont de Suert

direcció
Sort

direcció
Artesa de Segre / Barcelona

direcció
Balaguer / Lleida

direcció
el Pont de Montanyana

ruta del
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