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Comarca Ribagorçana de l’Aragó. 

Data: 01 i 02 de novembre del 2014. 

Participants (8): Amèlia Salvat, Montse León, Pilar Inostroza, Tatiana Stupina, 

Dani Ros, Joan Gassol, Toni Coll i Pere López. 

El 31 d’octubre ens trobem els vuit companys per anar a dormir a l’alberg de 

Montfalcó, que es troba a l’antic assentament del poble de Montfalcó, al bell 

mig del Montsec de l’Estall. L’ú de novembre i després d’esmorzar agafem els 

cotxes i per pistes fem els vint quilòmetres que ens separen de Finestres, poble 

despoblat i en runes de la comarca Ribagorçana de l’Aragó. 

Plaça del poble de Finestres. 

Aquest poble va començar a despoblar-se, com tants altres, al 1960 quan van 

construir l’embassament de Canelles a la Noguera Ribagorçana. 

Ens troben en aquest lloc per fer una petita sortida a les curioses i 

espectaculars formacions geològiques de les anomenades Roques de 

Finestres, també conegudes popularment com la Muralla Xinesa de Finestres, 

tot i que els antics pobladors les anomenaven les Roques de la Vila. 

El recorregut es fa en una hora i mitja, anar i tornar, i es fan uns 180 metres de 

desnivell acumulat. 



Baixant cap el fons del Barranc de Savinós. 

Al sortir del poble el camí s’enfila dalt d’un turó on trobem les restes de la Casa 

del Senyor, construcció de parets molt gruixudes i possible torre de defensa 

medieval. Tot baixant es travessa el barranc de la Serra per unes terres 

vermelloses. Continuem baixant fins arribar al fons del barranc de Savinós on 

trobem una mica d’aigua al creuar-lo. Tot creuar el barranc trobem a la nostra 

esquerra una impressionant portella oberta per l’acció de l’aigua. 

Creuant les runes del castell. 



Al pujar podem veure a l’esquerra la Caseta dels Moros i al final de la pujada 

arribem a les runes d’un castell medieval, que es troba al ben mig de la muralla 

que formen els plegaments rocallosos. 

Ermita de Sant Vicens. 

Creuant les runes i per un tram de roca equipat amb esgraons de ferro i un 

cable de vida arribem a l’ermita de Sant Vicenç, que data del segle XI. 

Bonic racó amb les Roques de Finestres al darrera. 



Roques de Finestres anomenades popularment Muralla Xinesa de Finestres. 

Tornem pel mateix camí i al arribar al poble ens arribem fins l’ermita de Sant 

Marc, són deu minuts, i allí es pot contemplar la millor vista frontal de la popular 

Muralla Xinesa de Finestres així com una bonica vista de l’embassament de 

Canelles. 

 
Coll de Ramis i Montsec de l’Estall al fons. 

Ja per la tarda, sobre les dues del migdia, havent tornat per les mateixes pistes, 

i una vegada sobrepassat el poble de l’Estall uns 800 metres aproximadament, 



trobem el coll de Ramis, on deixem els cotxes. i ens disposem a pujar el cim del 

Montsec o Montgai de 1.331 metres, cim principal de la serra del Montsec de 

l’Estall, i ho farem pel Pas de Sant Miquel. 

Coll o Pas de Sant Miquel 

A la sortida podem veure un cartell que ens diu que anirem per un camí 

catalogat de ruta ornitològica, i al llarg del recorregut anirem trobant panells 

amb informació dels diferents ocells que es poden veure, i que fins el cim hi ha 

una hora i quaranta-cinc minuts. 

Camí dalt de la serra. 



Al començament el camí està marcat amb PR i surt per una pista, però de 

seguida la deixem per agafar un camí que ens porta al barranc de Sant Miquel, 

el qual deixem per anar cap a la dreta a l’alçada d’una bassa abandonada, i 

ens porta fins les runes de l’ermita de Sant Miquel. 

 
Cim de Montgai al fons. 

A partir d’aquí el camí fa ziga-zagues per les parets rocalloses fins trobar la 

canal que ens deix al coll o Pas de Sant Miquel. Hem trigat cinquanta minuts. 

En aquest punt el camí gira a la dreta i només cal seguir una senda molt 

fressada que amb uns dos mil metres i uns vint-i-cinc minuts, frec a frec amb 

l’estimbada, ens deix dalt del cim on trobem el vèrtex geodèsic. 

Montsec o Montgai de 1.331 m. (Montsec de l’Estall). 



Dalt del cim mengem una mica mentre gaudim de les vistes panoràmiques i de 

l’espectacular vol d’uns voltors trencalòs que passen a pocs metres de on som, 

com si estiguessin estudiant el seu proper àpat. 

Exemplar de voltor trencalòs. 

El trencalòs és un voltor que fa de 1,10 a 1,50 metres de llarg i de 2,60 a 2,75 

metres d’envergadura amb les ales obertes i pessa entre 5 i 7 quilos. 

La tornada la fem pel mateix camí fins els cotxes, per anar fins l’alberg de 

Montfalcó, a on sopem i després aprofitem per fer la castanyada. 

Castanyada a l’alberg de Montfalcó. 



Alberg de Montfalcó. 

El dos de novembre i després d’esmorzar al mateix alberg, agafem les motxilles 

i sortim a peu pel Camí Natural de Montfalcó al Congost de Mont-rebei, aquest 

és un camí interpretat, amb un seguit de panells que donen informació sobre la 

fauna i flora del lloc. 

Baixant pel bosc cap a la font de Montfalcó. 

A uns sis-cents metres trobem la font de Montfalcó, el camí davalla des de que 

hem sortit i continua davallant fins arribar prop de l’embassament de Canelles. 



Arribats al peu d’una paret trobem un primer tram de passarel·les de fusta 

ancorades a la mateixa roca. 

Baixant cap el primer tram de passarel·les. 

Passat aquest primer tram, el camí continua fins arribar a una muralla rocallosa 

lleugerament balmada, la qual salvem amb un segon tram de passarel·les. 

Segon tram de passarel·les. 

Aquestes passarel·les són una sorprenent construcció feta amb fusta, que pel 

poc temps que porta feta (any 2013), i l’estat en que l’hem trobat, no li donem 

molts anys de vida. Moltes fustes tenen esquerdes, tot i que em consta que el 

dia que les van inaugurar ja hi havia. 



Pont penjant sobre l’embasament de Canelles. 

Una vegada arribats a dalt el camí baixa a trobar el punt més estret del congost 

que separa les impressionats parets de l’Aragó i Catalunya, i en aquest punt 

trobem un pont penjat molt ben fermat, el qual travessem per donar testimoni. 

Tornant pel segon tram de passarel·les. 

Una vegada trepitgem terres catalanes tornem pel mateix camí baixant totes les 

passarel·les i pujant pel bosc, a on fem una bona collita de bolets, fins l’alberg, 

donant per acabada l’excursió d’aquest espectacular i meravellós cap de 

setmana. 


