Sortida tècnica per conèixer
el Congost de Mont - Rebei
Dijous 16 de juny de 2015. De 17 a 20 h.
Espai Natura Mont-Rebei
- Sant Esteve de la Sarga En travessar la serra del Montsec, el riu Noguera Ribagorçana hi ha creat un immens tall de parets
verticals, el congost de Mont-rebei, que s’obre al sud en un amfiteatre de penya-segats impressionants.
Entre Aragó i Catalunya, el congost de Mont-rebei talla de nord a sud la serra del Montsec, primera
gran formació dels Prepirineus catalans. La reserva de la Fundació protegeix quasi 600 hectàrees
a la riba catalana: el mateix congost i les ribes del riu (on hi viu la llúdriga), els penya-segats (llar de
grans rapinyaires) i part del vessant obac del Montsec d’Ares (cobert de roures).
Les parets i roquissars de l’estret congost són alguns dels ambients més singulars de l’espai, on
creixen plantes curioses com l’orella d’ós i la corona de rei, i nien rapinyaires com el trencalòs,
l’àliga daurada o el voltor comú. A més dels penya-segats i del riu, on de vegades s’hi veuen llúdrigues, trobem diversos ambients segons l’orientació dels vessants. A les obagues hi ha denses
rouredes, i la vegetació mediterrània domina les solanes amb alzinars, boixedes i brolles.
Aquest espai està inclòs en l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Montsec i a la Xarxa Natura 2000.
És necessari que confirmeu la vostra assistència a la
Sortida Tècnica a través del formulari
d’inscripció a l’Assemblea:
www.custodiaterritori.org/forms/xv_assembleaxct
Un cop finalitzada la sortida tècnica, us proposem allotjar-nos
a l’establiment Terra del Congost (Castissent), molt aprop del
congost de Mont-rebei.
L’establiment disposa de 2 cases de turisme rural i
2 Iurtes, amb una capacitat màxima de 25 persones
(www.terradelcongost.com). Cal portar sac de dormir.
Us proposem sopar + dormir + esmorzar en aquest establiment
per un preu total de 40 €/pers aprox.
Aquelles persones interessades en reservar allotjament, ho heu
de fer constar al formulari d’inscripció de l’Assemblea:
www.custodiaterritori.org/forms/xv_assembleaxct
Posteriorment la Montse Camps es posarà en contacte amb
vosaltres.

Amb el suport regular de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Universitat de Vic, organitzacions i persones membres de la xct.

