
Penya Sant Alís – Montsec d’Ares – La Noguera  

Data: Dimarts dia 17 de juliol de 2018 

Participants (7) : Joan Gassol, Pere López, Josep Mariné, José Vázquez, 

Joan Aubia, Joan Marquès i Toni Coll. 

Ascensions: Penya Sant Alís (1675m.) 

Distància recorregut : 5 Km. 

Temps : Efectiu 1h.30m. Total 2h.50m 

Desnivell : + acumulat de 165m. 

Itinerari: A més de practicar esport i fer cims, la majoria de nosaltres ens hem 

sumat a l’activitat dels 100Cims per conèixer el territori de Catalunya i les seves 

particularitats. Per tant l’excursió d’aquest dimarts l’hem orientat més en aquest 

sentit cultural i que definiríem com una passejada turística.  A les set del matí, 

els participants ens trobem a Solivella, on racionalitzem els vehicles i ens 

dirigim cap el massís Central del Montsec, conegut com el Montsec d’Ares. 
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Davant la població d’Àger prenem el camí asfaltat que ens condueix al Coll 

d’Ares situat a 1.586m.a. i que amb 14 Km. salva quasi mil metres de desnivell. 

Deixem els vehicles en una gran esplanada del Coll i a quarts de deu del matí 

iniciem la passejada. Anem de ponent cap a llevant tot resseguint la cinglera  
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meridional del massís. A l’alçada de la Canal dels Pous albirem sota nostre la 

Roca Foradada, també coneguda com la cova de les dues boques, ens hi 

atansem  i comprovem que es un bon aixopluc en cas d’emergència.  
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Tot seguit retornem a la carena i continuem per la senda dels Feixants tot 

ascendint fins el Cap del Ras o Sant Alís (1678m.) cota màxima del Montsec 

d’Ares. Prop del vèrtex geodèsic hi ha la cabaneta de fusta de vigilància 

forestal, conversem amb el vigilant i ens explica la importància que durant 

l’estiu assoleix aquesta magnífica talaia. El seu esguard domina des del 

Pirineu, la Conca de Tremp i la terra plana, fins les muntanyes dels Ports. 

Restem al cim prop d’una hora, copsant la immensitat i el silenci solsament 

tallat pel vol de les rapinyaires.  A quarts de dotze retornem cap els vehicles  i 

anem a visitar el poble d’Àger, el casc antic i les restes del Castell-Col·legiata. 
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Calçada Romana del Coll d'Àger 

 
Detall de la Calçada 

 



Després dinem al restaurant Casa Xalets i per la tarda, ens atansem fins el Coll 

d’Àger, per resseguir amb una curta passejada un tros d’una calçada 

suposadament romana, construïda entre els segles II i III dC, que hauria unit 

Ilerda (Lleida) amb Aeso ( Isona). 
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A partir de les sis de la tarda anem a fer una visita al Centre d’Observació de 

l´Univers del Parc Astronòmic del Montsec (PAM). Prop d’un parell d’hores 

fascinants que ens acosten al món de l’astronomia i al medi natural del 

Montsec. Aquesta experiència, sens dubte va ser el colofó ideal per establir el 

nexe d’unió entre excursionisme, turisme i ciència. 


