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Congost de Mont-rebei
(Montsec)
18 de desembre de 2016
El Congost de Mont-rebei o Barranc Mont-rebei, es
una ruta espectacular tallada en la Serra de
Montsec per el riu Noguera Ribagorzana. Es
frontera natural entre Huesca i Lleida (Catalunya i
Aragó)

es situa dins de les àrees protegides del

parc natural de La Noguera i la Serra del Montsec.

El Congost és impressionant per el seu paisatge i per la
seva dimensió. En alguns punts en els quals l’amplada
ésredueix a 20 metres, en canvi en altres les parets
verticals

pujan fins als

500 metres de desnivell, en el

nostre viatge pel camí excavat a la roca, són punts
d'interès: els ponts penjants del: congos de la Juliana i
del congost del Seguer.

El Congost de Mont-rebeiés també un espai
d'enorme

valor

ecològic

per

la

seva

flora

endèmica i fauna salvatge, aus rapinyaires com el
trencalòs, voltor i l’excepcional àliga daurada. Els
aventurers poden triar el descens en caiac,
senderisme, espeleologia, muntanyisme i fins i tot el
tour amb bicicleta, per gaudir del paisatge
increïble d'aquesta zona natural gairebé verge.

FITXA TÈCNICA I NOTES
TIPUS
DIFICULTAT
RECORREGUT APROX.
TEMPS APROXIMAT
DESNIVELL
ALÇADA MÁXIMA

ESMORZAR
Anada i tornada
D’entrepà
DINAR
Fàcil
D’entrepà
12.5 km
LLOC DE SORTIDA
6.30 h
ABRERA (centre aquàtic)
HORA
188 m
Concentració: 7.00 h
683 m
Direcció de anada: Balaguer, Alfarràs – Benavarri – pont de Muntañana – Parking la Masieta.

Cal portar calçat adient, aigua suficient per tota la sortida, roba apropiada al temps. Estem
a la tardor i el temps és insegur i canviant, amb dies freds. Cal portar una llicència
federativa per gaudir d’assistència sanitària en cas d’accident. En cas de no posseir-la,
l’entitat ha de tramitar una llicència temporal que cobreixi l’activitat al preu de 5 €. Cal
demanar-la amb una setmana d’antelació.
(Aquesta excursió pot ser dificultosa pels quals petessin vertigen)

PROPERA SORTIDA
Diumenge 22 de gener
Collserola
(CALÇOTADA)

