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El Congost d’Entremon és un pas natural excavat pel riu Cinca, té una llargada d’un 

quilòmetre i mig, i va del pantà de Mediano al de El Grado. Per aquest perillós congost 

abans baixaven els troncs els Navateros, o sigui els raiers. 
 

 
Entrada al Congost d’Entremon 

 
Pels perills tan grans que passaven els raiers, es van construir unes quantes ermites, 
segons les creences populars, per tal que els sants o santes invocats tinguessin cura dels 
raiers. 
 
Una de les que vigilen el congost des de les alçades i que es pot contemplar des de l’inici 
del recorregut, és el Castell de Samitier del segle XI, i que consta del propi castell en 

runes i de l’ermita de Sant Emeteri i Sant Celedoni, actualment reconstruïda. 



 
Castell de Samitier i ermita de Sant Emeteri i Sant Celedoni. 

 
Pujant per Barbastre, una vegada superat el poble de Ligüerre de Cinca, el qual deixem a 

mà dreta, trobem un llarg pont, just a la sortida d’aquest trobem una entrada amb uns 

panells, aquí deixem el cotxe. 
 

 
Començament del camí 

 



Per fer el congost comencem a caminar carretera amunt uns cinquanta metres fins trobar 

un pal indicador que ens indica que som al GR 1. És un bocí de camí a estones excavat a 

la roca i en certs moments amb passos estrets i amb força precipici. 
 

 
Pas estret excavat a la roca i amb força pati. 

 
A meitat del camí es troben els passos més compromesos, un d’ells equipat amb unes 
passarel·les i grapes a la paret per agafar-se, però en cap moment fa falta cap equipació 
especial per superar-los. 
 

 
Pas equipat amb unes passarel·les i grapes a la paret. 



El camí continua fins la pressa de Mediano. Sempre està marcat amb GR i al final s’ha de 

fer uns tres-cents metres de carretera i creuar tres túnels que actualment tenen llum que 

s’encén per uns detectors de moviment. 

 

 
Presa del pantà de Mediano. 

 
El recorregut passa entre espadats de més de tres-cents metres d’alçada i és 
eminentment ornitològic, ja que es poden veure diferents aus, entre elles el trencalòs. 
L’anada la fem en 01:50 hores fent moltes parades, i la tornada amb 01:30 hores. 
És un recorregut molt distret, totalment recomanable i molt espectacular. 
 

 

Components de l’excursió al Congost d’Entremon 


