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 ITINERARIS FUND. TERRITORI I PAISATGE: Congost de Mont-rebei 

  La Masieta - final del congost de Mont-rebei, pel camí nou 
 
 
Aquest itinerari ens permet recórrer integralment l’espectacular congost de 
Mont-rebei seguint la riba esquerra de la Noguera Ribagorçana. 
 
L'itinerari es pot fer en 1.45 h –més 1.45 h de tornada– que fan un total de 3.30 
h. Cal superar un desnivell de 215 m de pujada i 215 m de baixada, entre 
l’anada i la tornada. 
 
El camí nou del congost de Mont-rebei, que forma part del GR-1 (marques 
blanques i vermelles), és un camí planer i sense dificultats, però, com que és 
un camí estret i penjat en un cingle vertical, és un camí amb risc i, per tant, 
perillós. Aquest risc i aquest perill es poden minimitzar actuant adequadament. 
 
 

 
 
 
Recomanacions: 
1. Agafar-se al passamà de cable. 
2. Recórrer el camí sense presses i amb atenció. Si volem mirar l’entorn ens 
aturarem. 
3. Estar atents i agafar-se en encreuar-se dues persones. 
4. Portar els gossos lligats. 
5. Els ciclistes hi han d’anar a peu. 
6. Utilitzar una baga amb mosquetó de seguretat, sobretot els nens, els que 
facin fotos o vídeo o les persones que els faci por la sensació del buit. 
7. En cas de caiguda de pedres, l’excursionista cal que s’encasti a la paret de 
la part interior del camí a fi de no rebre cap impacte. 
Material recomanat: És necessari portar aigua (recomanable un litre i mig a 
l’estiu), botes de tresc, roba d'abric segons el temps i, a l'estiu, barret i crema 
de protecció solar (factor mínim 35). 
Horari d’anada: 1.45 h 
Horari de tornada:  

A la Masieta pel mateix camí, 1.45 h. Total 3.30 h. 
A Corçà, 2.23 h. Total 4.08 h. 
Corçà es troba a més de 35 km de la Masieta, passant per carreteres asfaltades i la 
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pista de terra que salta el Montsec d’Ares pel coll d’Ares. 

Desnivell d’anada: +125 i –90 m. 
Desnivell de tornada: 

A la Masieta pel mateix camí, +90 m i –125. Total +215 m i –215 m. 
A Corçà, +305 m i –290 m. Total +430 m i –380 m. 

Distància d’anada: 3,500 km. 
Distància de tornada: 

A la Masieta pel mateix camí, 3,500 km. Total 7 km. 
A Corçà, 7,750 km. Total 11,250 km. 

Característiques: Itinerari llarg i no gaire desnivellat que recorre tot 
l’espectacular congost de Mont-rebei. 
Dificultat: El camí és bò però estret i penjat al llarg del congost on cal caminar 
amb atenció i precaució. Un passamà de cable ens dona seguretat. Itinerari no 
apte per a persones amb vertígen. A l’estiu és un recorregut dur per la calor i 
la manca d’aigua. 
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Descripció de l’itinerari 
 
0.00 h. La Masieta, recepció de l’Espai del Congost de Mont-rebei, 517 m. 
Espai situat en un bosquet de roures sobre la Noguera Ribagorçana, a la cua 
de l'embassament de Canelles. Hi trobem una caseta on hi ha la informació, un 
aparcament i plafons i cartells indicatius. 
Des de davant de la caseta prenem un camí ample que baixa a l'WSW, pel mig 
d'una boixeda amb roures de fulla petita.  
El camí fa un revolt a l'esquerra i de seguida es bifurca. 
 
0.01 h. Bifurcació del camí, 508 m. Indicador: Congost de Mont-rebei pel camí 
de les Tarteres GR-1 (esquerra) i per l'embassament (dreta), només si 
l'embassament està buit. 
Prenem el camí de l'esquerra, que planeja enmig d'un prat de jonça. Passem 
entre un grup de roures (esquerra) i una roca (dreta). Travessem un barranquet 
petit i després un espai humit cobert de canyís. Continuem passant per una 
boixeda i sortim a una careneta sense gaire vegetació.  
Anem seguint el camí ample que travessa el vessant argilós fins a un pontet. 
 
0.12 h. Pontet de fusta amb baranes, 512 m. Ens permet salvar un petit 
barranc argilós. Pocs metres més enllà travessem un altre barranquet i més 
endavant passem al peu d'un talús d'argiles vermelles. 
Travessem un barranquet petit de marges aixaragallats i, seguint uns metres 
més per entre un prat de jonça amb boixos i roures, arribem a un barranc. 
 
0.17 h. Barranc de les Jullanes o de la Sangonera, 508 m. El salvem per un 
pont de fusta amb baranes. 
Pugem pel camí que voreja un estrat de roca inclinat (esquerra). 
Aviat entrem en un bosquet poc dens de roure i pi roig amb un sotabosc de 
boix i jonceda. Anem pujant sostingudament fins a un collet. 
 
0.30 h. Collet de Sant Jaume, 568 m. Collet suau sota el turó de Sant Jaume, 
que tenim a la dreta (W), on hi ha l'antic poblat romànic de Sant Jaume. A la 
dreta del camí ens queden les ruïnes d'un antic corral de bestiar. 
A l'esquerra (SE) deixem un camí estret marcat a l'herba que porta a la solana 
de Sant Jaume i a l'obaga Gran. 
Continuem endavant cap al SSW. El camí gira a la dreta i baixa fort pel vessant 
de la solana de Sant Jaume, cobert de vegetació baixa de romer amb alguns 
roures. Aquest tram, una mica pedregós, conegut per les Tarteres, dóna nom al 
camí. Sortim a una petita careneta i baixem pel camí pedregós que fa unes 
llaçades. 
Deixem, a l'esquerra, un camí planer que mor al cap de pocs metres i tirem a la 
dreta uns pocs metres fins a un camí travesser ample i un replà en una 
careneta sobre l'embassament de Canelles. 
 
0.37 h. Camí travesser, 512 m. En un replà sobre un esperó damunt 
l'embassament. Aquest és el camí de Mont-rebei per l'embassament,  no 
utilitzable quan el pantà és ple. 
Continuem a l'esquerra (SE), baixant lleugerament per un camí ample, en 
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cornisa, fins al pont. 
 
0.38 h. Pont penjant metàl·lic, 510 m. Aquest pont salva el barranc de Sant 
Jaume o de la Maçana, que queda negat quan l'embassament és ple. 
El travessem i sortim a la dreta per un camí que puja de flanc pel vessant 
passant per dins d'un bosquet d'alzines i roures.  
 
0.43 h. Les Feixoles, 522 m. Bifurcació del camí en un replà cobert de prat 
enmig del bosc, just quan el camí comença a baixar. Al davant, darrere el bosc 
d'alzines, s'insinua el congost de Mont-rebei. 
A l’esquerra deixem el camí de la Plana de Mont-rebei, ben marcat en el prat. 
Continuem cap al S, en suau baixada, encarats al congost. 
 
0.45 h. Unió de camins, 511 m. Se’ns uneix, per la dreta, un camí planer que 
prové del pont penjant, però que hi passa per sota. Cada vegada més se’ns 
marca el congost de Mont-rebei al davant. 
Anem planejant o baixant suaument pel vessant del congost, a la riba esquerra 
del riu, entre bosquets de carrasques i pradells de jonça. 
A l’esquerra, sobre nostre, veiem unes agulles penjades en una aresta de roca. 
Continuem endavant pel bosc d’alzines. 
0.55 h. Tram de camí excavat a la roca, 520 m. Seguim un tram de camí en 
cornisa amb un passamà de cable ancorat a la paret, que ens permet superar 
un esperó rocós. 
 

Atenció! Tingueu present les recomanacions per a transitar per aquests 
trams aeris. A partir d’aquí caldrà estar atents, sobretot a l’hivern, ja que 
el sector que passarem a continuació, fins al punt horari 1.06 h, és 
propens a la caiguda de pedres. Vegeu com actuar en les 
recomanacions. 
  

El camí continua planejant pel bosc de carrasques i roures amb marfull. 
 
0.57 h. Nou tram excavat a la roca, 515 m. Un cop passat aquest tram 
avancem un tros pel bosc i arribem a un nou tram excavat a la roca. En un 
sortint del camí, un banc de fusta ens fa de barana. 
Continuem endavant i passem una clotadeta i un tram de bosc dens. 
A continuació, el camí rocós, amb una mica de pedruscall, en el qual caldrà fer 
atenció sobretot de baixada, fa un tram de pujada sense passamà que ens 
porta fins a l’interior del congost. 
 
1.06 h. Banc en un sortint de roca, 555 m. Som dins l’engorjat, a la part més 
estreta del congost de Mont-rebei. 
Continuem endavant i trobem un altre banc. Entrem a la part més aèria del 
camí excavat a la roca, amb un passamà de cable ancorat a la paret. 
Més endavant trobem dos bancs consecutius i després un petit túnel que dóna 
accés a un mirador limitat per dos bancs. 
Un nou tram llarg de camí excavat a la roca ens porta a un altre esperó amb un 
nou banc. El camí fa una petita recolzada per a travessar una canal. 
Anem seguint el camí excavat a la roca en un nou tram pla fins que surt a un 
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espai amb vegetació i tot seguit remunta, sense passamà, fins a un esperó. 
 
1.45 h. Esperó rocós a l’extrem S del congost de Mont-rebei, 555 m. Indret 
enlairat amb un banc. Aquest punt és particularment ventós, sobretot l’aire bufa 
des del S. 
 
Atenció! Cal anar amb compte perquè el vent, que aquí pot bufar fort, no ens 
desequilibri o ens faci volar el barret. 
 

En aquest punt veiem la façana S dels grans cingles del Montsec d’Estall 
o de Montgai i el Montsec d’Ares. També veiem bé la inclinació dels 
estrats de la roca calcària, que cabussa cap al N. Des d’aquí també 
veiem el talús cobert de bosc esclarissat al peu de les grans cingleres. 
Cap al S veiem la cua de l’embassament de Canelles, més o menys ple 
segons el temps de l’any. 

 
 

Opcions de retorn 
 
1. A la Masieta, recepció de l’Espai del Congost de Mont-rebei (Itinerari 
verd a la inversa). Es tracta de desfer el camí que ens ha portat fins aquí. És un 
itinerari senyalitzat corresponent a un tram del GR-1. Fins a la Masieta hi ha 
1.45 h, amb un desnivell de 90 m de pujada i 125 m de baixada. 
 
De de l’esperó rocós a l’extrem S del congost de Mont-rebei (555 m), 
continuarem planejant pel camí excavat a la roca, passarem per sota de la cova 
Colomera i, per dins un curt túnel i en un esperó estimbat, acabarà el tram més 
llarg del camí excavat a la roca (0.37 h). Seguint el camí baixarem un tram 
penjat sense passamà (atenció amb el pedruscall!) i travessarem un bosc 
d’alzines molt ufanós. Més endavant travessarem tres trams més excavats a la 
roca i arribarem, al final del congost, a una bifurcació del camí (1 h) a l’indret 
de les Feixoles. Podem prendre qualsevol dels dos camins: tots dos ens 
portaran al pont penjant (1.07 h). El de la dreta ens hi portarà per les Feixoles, 
on se’ns unirà un camí per la dreta procedent de la Plana de Mont-rebei, al 
mateix nivell del pont; i, el de l’esquerra, ens hi portarà per sota les Feixoles 
fins a sota el pont i, amb una curta pujada, arribarem al nivell del pont. Sortim 
del pont i arribem a un replà sobre la cua de l’embassament, on tenim dos 
camins per a retornar.  
El de l’esquerra, més ample i planer, que podrem utilitzar mentre les aigües de 
l’embassament de Canelles siguin baixes. L’altre, que passa pel collet de Sant 
Jaume, l’haurem de fer servir forçosament si les aigües del pantà són altes i 
cobreixen el camí anterior. 
1a. Per la vora del pantà hem de seguir el camí ample de l’esquerra, que 
baixa lleugerament vorejant la base de la roca de Sant Jaume, on hi ha la cova 
del Mut. Després de salvar un esperó de roca on tenim una bona vista sobre 
l’ermita de la Mare de Déu del Congost vella, planegem per la vora del bosc, on 
trobarem, una mica separat a la dreta, un roure monumental. Després 
salvarem el torrent de Jullanes, travessant un terreny argilós de colors vius, 
vermellosos, morats i ocres, i anirem pujant fins a la Masieta. 
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1b. Pel collet de Sant Jaume, prenem el camí pedregós que s’enfila a la dreta, 
deixant la roca de Sant Jaume a l’esquerra i ens porta fins al collet de Sant 
Jaume (1.15 h). Aquí se’ns uneix, per la dreta, el camí que ve de la Plana de 
Mont-rebei per l’obaga Gran. Continuem cap al N, descendint per un bosc de pi 
roig i roures, voregem un estrat de roca inclinat amb molt poca vegetació, 
travessem un terreny argilós de colors vius, vermellosos, morats i ocres i 
salvem el torrent de Jullanes i un altre torrentet amb dos ponts de fusta. Més 
endavant travessem un espai humit amb canyissos i aviat arribem a la Masieta.  
 
 
2. A Corçà. Itinerari senyalitzat corresponent a un tram del GR-1. De tota 
manera, a Corçà no hi ha serveis ni transport públic, de manera que cal haver-
hi deixat prèviament un vehicle o tenir alguna persona que ens vingui a buscar. 
Fins a Corçà hi ha 2.23 h, amb un desnivell de +470 m, –325 m. 
 
Des de l’esperó rocós a l’extrem S del congost de Mont-rebei (555 m), 
continuem pel camí excavat a la roca que baixa en una diagonal fins al peu del 
cingle S del Montsec d’Ares. El camí continua pel vessant de la riba esq. de la 
Noguera Ribagorçana una mica ondulant i aixaragallat, es fica al bosquet 
esclarissat que cobreix el vessant sota el cingle. El camí, una mica ondulant i 
aixaragallat, es fica al bosquet esclarissat que cobreix el vessant sota el cingle, 
fins a una unió de camins, (525 m, 0.10 h). Al peu d’una roca se’ns uneix, per 
la dreta, el camí que duia del mas de Carlets al camí vell de Mont-rebei. 
Continuem endavant planejant, al S, per dins el bosc clar. Més endavant el 
camí puja, passa pel peu d’unes roquetes i d’una alzina grossa. Anem pujant 
fins que més enllà tornem a planejar. Seguint camí amunt voregem una 
plantació de pinassa i més endavant la travessem. El camí puja 
sostingudament tot travessant alguna clariana i finalment unes jonqueres i un 
aiguamoll, per a arribar poc després al mas de Carlets, (755 m, 0.53 h) 
d’aspecte vetust al costat del camí del congost de Mont-rebei a Corçà. Al costat 
del mas hi ha dues alzines molt grosses. Un tub porta l’aigua d’una font propera 
fins al costat de la casa, cosa que permet tenir aigua en aquest punt tan calorós 
a l’estiu. Durant un temps aquest mas havia fet de refugi, però actualment està 
tancat.  
Des del peu de l’alzina grossa prenem el camí que planeja al S, travessa una 
clotada i flanqueja, en direcció W, un vessant rocós i sec amb molt poca 
vegetació. Volta un llom de la serra del Mill i puja suaument, cap al S, 
resseguint la base d’uns cingles fins a una mena de careneta (802 m).  
A partir d’aquí el camí baixa en tres llaçades molt llargues –la darrera de les 
quals ressegueix la base d’un cingle balmat– fins al peu d’unes roques 
redreçades d’un esperó de la muntanya. El camí continua baixant fent petites 
llaçades per dins el bosc de carrasques esclarissat fins al mas de la Pardina 
(573 m, 1.31 h). 
Sota el mas, al S, hi ha una font al peu d’uns pollancres. 
El camí va cap a l’E, travessa el barranc de la Pardina (555 m), que 
generalment porta aigua, i puja en llaçades per l’obaga de la Pardina fins a un 
esperó rocós (635 m). Continuem planejant cap al S, fins a l’aparcament de la 
Pertusa (665 m, 1.53 h). Des d’aquest punt podem anar a la ja propera ermita 
per un corriol que primer baixa i després puja pel dret vessant N de la 
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muntanya, fins al cim on hi ha l’ermita de la Pertusa (0.15 h anar i tornar). 
 
Atenció en el darrer tram del camí a l’ermita de la Pertusa perquè l’indret és 
aeri. 
 
Des de l’aparcament prenem una pista molt fressada cap al SSE que planeja. 
Un tros enllà deixem, a l’esquerra, una caseta de pedra amb un porxo i anem 
planejant fins a vorejar una clotada. Continuem endavant tot enfilant-nos al coll 
de la Pertusa (698 m) i descendim suaument flanquejant la Costa del 
Cementiri, que ens queda sota la pista, fins a entroncar, en un revolt, amb la 
pista asfaltada que baixa al pantà de Canelles. Seguim la pista asfaltada cap al 
S fins a Corçà (683 m, 2.23 h). 


