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Sortida d'estudi a les Terres de Ponent
(dissabte, 8 d'abril de 2000)

Narcís Rucabado i Franquesa

Enguany s'ha volgut encetar, amb un altre caire, per a algunes de les sorti
des d' estudi, la modalitat de fer excursió a peu. Per als no caminadors, s'ha pre
vist un itinerari, amb desplacament amb autocar, i amb visites a Uocs d'intcres
geografic i historie.

Com a primera sortida d' aquesta nova modalitat, fou triat 1'indret, per als
caminadors, del congost del Mont-rebei, al Montsec. Litinerari travessá el con
gost des del Pont de Montanyana (Alta Ribagorca) fins a Corea (la Noguera).

Guiats pel consoci, vocal d' aquesta sortida, Jesús Burgueño, la major part
dels inscrits, emprengueren la marxa a peu, des de la central distribuidora d' e
nergia eléctrica de 1'ENHER, situada prop del Pont de Montanyana, vora la
ribera esquerra de la Noguera Ribagorcana, punt fins on pot arribar l'autocar
per bona pista asfaltada, encara que estreta, pero ja dintre de la comarca del
Pallars Jussá,

Seguint el camí prop de l'enderrocat mas de Mont-rebei i travessant el barranc
de les Jullanes pel pont penjat o passarel-la, a l'ombra del castell de Giribeta i
l'ermita de la Mare de Déu del Congost, s'endinsaren per l'estret congost, el
més impressionant de tot el Pirineu, per un camí gratat a la roca viva.

A algunes persones, pot causar aquest camí una sensació de vertigen, pero la
companynia del grup dóna seguretat al caminant. Pot ésser perillós anar-hi sol.
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Aquest camí fou inaugurat el 17 d 'octubre de l'an y 1982, substituin t el vell
camí construir 1'any 1924 per la Mancomunitat de Catalunya, en resoldre les
perdues d 'aigua de 1'embassament de Canelles, a la Noguera Ribagorcana, en
pujar el nivell de l'aigua i negar aquell vell camí.

No parlarem ací de la historia i els fets reivindicatius que portaren a cons
truir aquest nou camí, pero si que hem de dir que fou una victoria de l'en tesa
entre l'ENHER i els excursionistes.

Litinerari seguí direcció sud cap al portell del Montsec, mas de Carlets, la
Pardina, collet de la Pertusa, ermita de la Pertusa i C orea, on els recollí l'auto
car amb la resta de participants no caminadors.

Durant l' excursió foren donades explicacions sobre les calcaries cretaciques
que formen la serra del Montsec, amb els seus Ien ómens carstics i rota la seva
geomorfologia. Una extensa i interessant llic óde geologia.

Reprenent l'itinerari dels no caminadors, hem de dir que es visita l' antic i
interessant poble de Montanyana, situat a uns 2 km del Pont de Montanyana.
Montanyana arriba a ser la segona població del corntat de Ribagorca i assolí
molta importancia a l' edat mitjana per la seva situació estratégica i fronterera,
el seu conjunt fortificat, el pas de cabaneres, etc. El castell s'organitza ja a la fi
del segle X com a baluard fronterer del primer corntat de Ribagorca,

Visitárern l'entorn de les restes del castell de Montanyana, amb la seva torre
mestra, també en molt mal estat i l' exterior de l'església de la Mare de Déu de
Baldós, románica del X amb afegit del gotic del XlII . Nou fou possible visitar
l'interior, donat el mal estat actual amb perill d 'ensulsiades. La vista sobre el
poble té el seu encant, amb l'església románica de Sant Joan, del XII-Xl II.

Lestat d 'aquests interessants monuments actualment és deplorable, pero tin
guérem, per dir-ho d'una manera, la satisfacció de poder signar un fulls on se'ns
demanava el nostre supott per a motivar l'administració de salvar aquest llegat
monumental. Sembla que s'hi comencen afer alguns treballs de consolidació.

Continuarcm cap a Tremp per la carretera C-1311 i férem una perita para
da al coll de Montllobar (1.087 m) per a donar una lleugera explicació geogra
fica de l' entorn, pero l'aire fred que bufava del Pirineu i les nuvolades de l'ho
ritzó no ens deixaren copsar la bellesa del Tormo, el Cotiella, l'Aneto, etc. i no
poguérem fer-hi massa estada.

Seguírem carretera cap a la Conca pero no férem parada a Tremp, donat el
poc temps de que disposávem. Aixo sí, pararern a la font de les Bagasses, al
congost de Terradets per tal d' assaborir l'aigua fresca i meravellar-nos de l'es
pectable de l' indret.

Quasi just a 1'hora de dinar arribárem al restaurant en el modern camping
d 'Ager on ja ens esperava una abundant amanida amb bona graellada de carn.

El temps un xic plujós, no ens impedí de donar un tom pels carrers de la
vila i visitar 1'interessant col-legiata de Sant Pere d 'Áger, les muralles i els defo
res de l'església de Sant Vicenc. A causa de les obres no ens fou possible visi
tar l'interior per veure el sarcoíag roma de marbre del segle III que serví com a
pica baptismal.
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Com que el temps no té aturador en el seu caminar, arriba l'hora de reunir
nos a Corea amb els companys de la caminada. Amb una breu parada a Balaguer,
arribarem a Barcelo na a bona hora. Resumint, fou una jornada profitosa per
a tothorn,

Caste ll de G irbeta. Mare de Deu del Congost

Entrada del Congost del Mont-rebei
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Cas rell de Mo nra nyana (Baixa Ribago rca). To rre mestr a del Cas rell
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M are de D éu de Baldós (Mo n ranyana). Portada de l'església
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Sanr Pere d'Áger


