
EXCURSIÓ DEL ROTARY CLUB TERRASSA AL PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC I AL CONGOST 

DE MONTREBEI. Dies 21 i 22 de novembre. 

Sortida divendres 21: A les tres de la tarda, de davant de l’Hotel Don Cándido, amb els nostres 

cotxes, en direcció a Àger. 

Passarem per l’autopista de Manresa, C-58, per l’Eix Transversal, C-25 i per l’A-2, fins a 

Vilagrassa, on prendrem la carretera de Balaguer, la C´53, i a Balaguer agafarem la carretera 

d’Àger, la LV-9042.  

Arribant a Àger, continuarem uns pocs quilòmetres fins el Parc Astronòmic del Montsec, on 

tindrem reservada una visita guiada de dues hores, de 6 a 8 del vespre, destinant una hora a 

observacions astronòmiques. Ens cal ser ben puntuals per assegurar que hi serem a les sis de la 

tarda. 

El Parc Astronòmic del Montsec, és el millor de Catalunya i un dels millors d’Europa, degut a la 

qualitat de l’atmosfera de la Serra del Montsec. 

Després de la visita al Parc, tornarem enrere 23 Km, per anar al Monestir de les Avellanes, a 

sopar i dormir, ja que al propi Monestir dels Germans Maristes, l’hostatgeria és un hotel de 

3***. 

Dissabte 22: Després d’esmorzar, a les nou del matí, marxarem altre cop cap a Àger, aparcant 

al Càmping d’Àger. En aquest punt uns vehicles ens portaran fins l’ermita de la Pertusa (674 m) 

per iniciar a peu, en sentit nord, el camí del Congost de Montrebei. 

Aquells que, estant interessats en l’excursió al Congost de Montrebei, no hagin pogut marxar 

el divendres poden venir el dissabte matí, arribant al Monestir de les Avellanes a les nou del 

matí. De Terrassa al monestir hi ha 147 Km, unes dues hores. 

 

El camí que farem (GR-1) és duna gran bellesa i té un recorregut, fins el pàrquing on ens 

recolliran, de 9,7 Km, amb un desnivell acumulat d’uns 250 metres de pujada i uns 350 de 

baixada, sent apta per tothom que tingui ganes de caminar. 

Segons diferents guies és pot fer en 2 h 15’, però nosaltres el farem en unes tres hores, ja que 

farem varies parades. 

 



 

Abans d’arribar al congost pròpiament dit, veurem el camí penjat fet per la Diputació d’Aragó, 

que uneix Catalunya i Aragó. Camí força criticat, tant pels ecologistes, com per la despesa que  

ha significat en temps de plena crisi, ja que és va inaugurar a principis del 2013. 

 

 

 

Seguidament, travessarem el congost en sentit nord, entrant al camí tallat a la roca, que varen 

fer al construir el pantà de Canyelles, ja que el camí de tota la vida es va inundar. 



Aquest tram del GR-1, és molt espectacular, però no entranya cap dificultat, ja que és prou 

ample, i últimament està equip amb un cable que fa de passamà per aquells que tinguin 

vertigen. 

 

 

Acabat aquest tram tant estret, arribarem a un pont penjat, que és on s’acaba pròpiament 
l’excursió del Congost de Montrebei, però ens caldrà caminar uns 15 minuts més, per arribar a 
un pàrquing (520 m), on ens vindran a recollir per retornar a Àger. 

 

Ja en cotxes, pujarem al Coll d’Ares (1.496 m), i d’allà ens arribarem a un mirador, situat a gaire 
bé 1.600 metres, des d’on, si fa un dia clar, contemplarem la major part del Pirineu. A més de 
la Vall d’Àger. 



Finalment baixarem al Càmping d’Àger on tindrem el dinar preparat al voltant de les tres. 

Després de dinar, als voltants de les cinc de la tarda, tornarem cap a Terrassa, preveient 
arribar-hi cap a dos quarts de vuit del vespre. 

El pressupost de totes les despeses, estarà entre els 100 i els 120 euros per persona. 

L'espai natural del congost de Mont-rebei (El Pallars Jussà - La Noguera) 

 Té una extensió d'unes 600 hectàrees. Fou adquirit per la Fundació Catalunya-La Pedrera (que 
gestiona l’àrea de Territori i Medi Ambient de la Fundació) el 1999 amb l'objectiu de preservar 
els seus valors naturals i de paisatge. En la seva major part és inclòs dins l'espai d'interès 
natural (PEIN) del Montsec i també limita amb la Reserva Natural Parcial del Congost de Mont-
rebei. El 14 d'abril del 2005, el congost de Mont-rebei ha estat declarat Refugi de Fauna 
Salvatge. 

 
El congost de Mont-Rebei que forma el riu Noguera Ribagorçana en travessar  la serra del 
Montsec, separa el Montsec d'Ares del Montsec de l'Estall i constitueix l'únic gran congost de 
Catalunya que es manté més o menys verge sense que el travessi cap carretera, ferrocarril o 
línia elèctrica. Únicament és travessat per un camí de ferradura parcialment excavat a la roca 
que permet gaudir d'una manera molt espectacular d'aquest indret. Les parets del congost 
arriben a assolir més de 500 metres de caiguda vertical, amb punts on l'amplada mínima del 
congost és de només 20 metres. 

Flora i vegetació 

El recobriment vegetal del congost és marcat per la zonificació altitudinal i per l'orientació. Hi 
coincideixen dues zonacions: el vessant sud, dominat per la vegetació mediterrània: alzina de 
carrasca, garrigues, brolles i prats secs, i el vessant nord, on domina la vegetació eurosiberiana 
de caràcter submediterrani amb predomini de les rouredes de roure de fulla petita i rouredes 
de roure martinenc. 

Fauna 

Pel que fa als amfibis i als rèptils, les espècies més interessants serien: el tritó pirinenc , 
l'escurçó ibèric i l'escurçó pirinenc. 
Dins el grup dels ocells abunden el grans ocells rapinyaires propis dels cingles: el trencalòs, 
l'aufrany, el voltor, l'àguila daurada, el falcó pelegrí, així com la gralla de bec groc i bec vermell 
i el pela-roques. Dels mamífers podem destacar: la llúdriga, el gat salvatge, la marta, el cabirol, 
el talp i nombroses espècies de ratpenats. 
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