
 

 

El Paraigua, 2015-2016 
 

Baixa Ribagorça: Finestres, Congost de Mont-Rebei 
 
Desplaçament: cotxes particulars. Quilometratge total dissabte: 395. Quilometratge dissabte i 
diumenge: 460. Preu: 22 / 25 € per persona 
(no hi ha peatges en aquest recorregut) 
Hostalatge dissabte: Hostal Mars. Vicente Piniés, 22 , BENAVARRI (Benabarre). Tel 974 54 31 66. 
Preu pensió complerta: 55 € 
Dinar diumenge: Al mateix hostal. Preu dinar diumenge: 16 €. Mitja pensió, per qui vagi divendres: 
40 €.  
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora, capelina, crema solar. També tot allò 
que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel. 
Dissabte per la tarda hi ha la possibilitat de fer una visita guiada pel poble, visitant el castell i el 
molí (1,5 eur.) 
 
 
                                     DISSABTE 21 DE MAIG 

               Pont de Penavera- Finestres - Sant Marc -Pont de Penavera  
 
 
 
Horaris de dissabte 
7:00 Palau de Pedralbes (qui surti de Barcelona i rodalies), 9:45 havent esmorzat, ESTOPANYÀ, 
10:15. Inici de la caminada 
 
ITINERARI AMB COTXE FINS EL PUNT DE TROBADA. 190 km des de Barcelona.(Pedralbes) 
 
Sortida de Barcelona: Agafeu la B-23 per la Diagonal i la A2 (N-II) fins a Tàrrega. Sortida 504 
(Vilagrassa-Balaguer-Vall d’Aran). Preneu la C-26 direcció Balaguer. Travessarem Balaguer sense 
entrar-hi, Castelló de Farfanya i Algerri. A Alfarràs agafarem la N230, direcció́ Viella. 
Continuarem per aquesta carretera fins passat el km 54, on agafarem la carretera que ens porta a 
Estopanyà (Estopiñan del Castillo). El punt de trobada és a l’hostal del poble, a l’entrada. No 
podem garantir que estigui obert. Hi ha dos bars, a la N230, passat el km 48 (Mesón Sagasta i 
Portal Pirineo), on es pot esmorzar. Sinó, abans, al vostre gust. 
Des de Vic/Manresa. Agafar l’eix transversal fins a Cervera, prendre allà la A2 (N-II) fins la sortida 
504 i seguir el detall de la ruta indicada més amunt. 
 
Itinerari: Pont Penavera (508) – Punt alt (850) – Finestres (568) – Pont Penavera (508) 
 
Característiques 
Des de Estopanyà, agafarem un camí no asfaltat, tot i que correcte, de 6 km, fins l’inici de 
l’excursió, semicircular, que s’inicia al pont de Penavera (508m), Un cop travessat el pont, 
s’aparquen els cotxes. Continuem caminant per la pista seguint el pantà de Canelles, 
aproximadament uns 2 km, allà agafem una pista que puja, seguim el camí circular en el sentit de 
les agulles del rellotge, fins que arribem al capdamunt (850m), amb bones vistes al Pirineu i el 
congost de Mont-Rebei, a continuació baixem cap al poble abandonat de Finestres (568m), 
visitem l'ermita de Sant Marc, la millor vista de les crestes (“muralla china”) i una panoràmica de 
l'embassament de Canelles. Tornarem per la pista seguint el pantà uns 6 km fins al pont on 
havíem deixat els cotxes. 
Tota l’excursió té lloc per pistes amples i en relatiu bon estat (hi poden passar cotxes) 
 
Temps estimat: 5h30, sense comptar les parades.  
Distància: 15 km. 
Desnivell acumulat: 469 m 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Benavarri
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estopany%C3%A0


 

 

 
 
 
 

DIUMENGE 22 DE MAIG 

Congost de Mont-Rebei  
 
 
Es faran dos grups, en funció de la capacitat de les furgonetes i de la disposició de pujar i baixar 
per les escales de Montfalcó. 
8:00. Esmorzar 
8:45. Sortida de l’hostal Mars a Benavarri, desplaçament fins l’inici de l’excursió́. 
9:15. Inici de l’excursió́. 
 
Grup a) 
Itinerari: Inici a Montfalcó (768m) – 1er tram escales  – 2on tram escales  – Pont Aragó/Catalunya 
- (530m) – zona congost (554- 577m) – Parking La masieta (501m) 
Característiques. Comptarà amb dues furgonetes que portaran aquest grup fins a Montfalcó. 
Excursió no circular que va des de Montfalcó fins el parking la Masieta, a tocar de Pont de 
Montanyana, on seran recollits per les furgonetes. 
Temps estimat: 3:30h, sense comptar les parades, a bon pas. 
Distància: 10 km. 
Desnivell acumulat: 502 m pujada / 834 m baixada (informació del track) 
 
Grup b)  
Per persones amb vertigen o que no vulguin fer els trams d’escales. Es recomana per prendre la 
decisió veure les fotos que estan adjuntades al track, o aquí 
Característiques. Trasllat en cotxes des de Benavarri fins al parking de la masieta (es paga 4 
euros/cotxe). Aprox. 26 km. Excursió anada i tornada des del parking la Masieta fins el darrer 
mirador del congost (o més enllà, en funció del temps) i tornar. 
Temps estimat: 2h30, sense comptar les parades. 
Distància: 6-8 km. 
Desnivell acumulat: 50 m 
 
Responsables: Carme Esteban i Joan Lleonart. 
 
QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS: 
Heu d’avisar a Joan Lleonart, al correu electrònic  joan.lleonart@telefonica.net o per telèfon 
606403955,  o per whatsapp no més tard de diumenge 15 a les 10 de la nit, indicant dia o dies que 
vindreu i si podem disposar del vostre cotxe. En aquest cas, agrairem indiqueu a quin grup us 
apunteu diumenge, per organitzar la corresponent logística. Donarem resposta als correus o 
missatges de veu per confirmar que l’hem rebut. 
 
Enllaços: 
Track dissabte  
Track diumenge  
 
Agraïments: Als de Súria, per posar les furgonetes i poder oferir l’opció a) de diumenge. 

https://www.google.es/search?q=escales+montfalc%C3%B3&rlz=1C1GIWA_enES672ES673&espv=2&biw=1117&bih=784&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS-f21iJ7MAhUEwBQKHRSYCH8Q_AUIBygC
joan.lleonart@telefonica.net%20
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13018468
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9674505

