
Los Picons 951 m. i Montessor 1.032 m. 
 
Cim: Los Picons i Montessor. 
Data: Dimarts 04 de setembre de 2018. 
Participants (7): Joan Gassol, Joan Marqués, Joan Mª Boada, Josep Mariné, 
José Vázquez, Toni Coll i Pere López. 
Inici: Ermita de Sant Salvador d'Os de Balaguer. 
Final: Ermita de Sant Salvador d'Os de Balaguer. 
Circular: Si. 
Temps real: 02:38 hores. 
Temps total: 04:06 hores. 
Desnivell: 266 metres. 
Desnivell acumulat: 373 metres. 
Distància: 7,8 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Ens trobem a l'ermita de Sant Salvador d'Os de Balaguer, i quan són les nou en 
punt del matí comencem a caminar pel camí que surt en direcció nord i del costat 
de l'oratori, petita capella que es troba per sota de l'ermita a l'explanada on deixem 
els cotxes. 
 

 
  Ermita de San Salvador.           Camí de Sortida. 

 
Anem seguint el camí i sobre les 09:20 hores trobem un pal indicador que ens diu 
que estem a un quilòmetre de l'ermita i que ens queda 1,2 quilòmetres per la 
Punta del tossal de Montessor. 
 
Seguim pel mateix camí fins que deu minuts més tard trobem un altre pal 
indicador, ens diu que el cim del Montessor es troba a 800 metres i l'ermita a 
1.400. 
 
En aquest punt si anéssim a Los Picons seguirien recte, però degut a la proximitat, 
decidim girar a la dreta i pujar al Montessor. 
 
Dit i fet, comencem per un camí fitat, però que de mica en mica va desapareixent, 



el cim sembla que es resisteix doncs hi ha una massa forestal força important que 
barra el pas. 
 

 
        Pal indicador Punta del tossal              Pujant sense camí. 
        de Montessor. 
 
Busquem un camí o un accés per tot arreu, però realment no hi ha pas. 
 
S'ho repensem un moment però veient que som tant a prop, trenta metres de 
desnivell aproximadament, decidim obrir-nos pas com sigui. 
 
Fem una mica de cabres o porcs senglars i ens obrim pas passant pel damunt de 
branques i esgarrinxant-nos una mica, fins que sobre les 10:10 hores aconseguim 
arribar dalt del cim. 
 

 
Montessor 1.032 metres. 

 
Dalt del cim hi ha un piló geodèsic completament tapat però trenquem unes 
branques i fem un forat per poder-nos fer unes fotos. 



 
Des de dalt del cim tenim unes vistes sobre els Montsec i el congost de Mont-rebei 
impressionants, i sobre els embasaments de Canelles i Santa Ana igualment. 
 

 
      Vista del Congost de Mont-rebei.               Al fons el Montessor. 
 
Dalt del cim mengem una mica per recuperar-nos de l’esforç fet i quan són les 
10:45 tornem a baixar intentant passar pel mateix lloc per on hem pujat, fins que 
aconseguim trobar el camí de baixada que ens porta fins la bifurcació on hem 
deixat el camí de Los Picons. 
 
Així doncs sobre les onze del matí tornem a agafar el camí que portàvem i en uns 
deu minuts passem pel davant del mas de So Guillo, aquí podem veure al fons el 
nostre objectiu, dues puntes que són Los Picons. 
 

 
        Los Picons des del mas Guillo.           Punt on deixem la pista. 
 
Seguim uns metres per la pista que tenim al davant i de seguida trobem un panell 
informatiu que ens diu que el castell i el despoblat de Montessor es troben al peu 
d'unes penyes rocoses, Los Picons de 951 metres d'altitud, a l'extrem nord-est de 
la Serra de Sant Miquel, i estan documentats de principis del segon mil·lenni tot i 
que es va despoblar a la fi del segle XIV. 
 
En el punt on trobem el panell deixem la pista a la dreta i seguim un camí que al 
començament va quasi paral·lel a la pista, al principi una mica tapat però millora. 



 
       Pal indicador de Castell i vilatge        Arribant a l'escletxa. 
       de Montessor. 
 
El camí ens baixa a uns plans conreats que intentem donar el tomb per a la fi anar 
directament als peus del nostre cim, on trobem una pal indicador que ens diu que 
el castell i vilatge de Montessor estan a dos-cents metres, i el cim dels Picons a 
tres-cents metres, són les 11:26 hores. 
 
Seguim el camí que va girant a l'esquerra, passa al costat d'unes runes, i continua 
fins que trobem una fita on girem a la dreta i directament amunt fins que trobem 
l'únic accés al cim, una escletxa, són les 11:37 hores. 
 
Aquesta escletxa està considerada com de dificultat moderada ja que és força 
estreta, s'ha de superar pujant de costat i amb una forta inclinació, per poder-la 
superar hem de treure’ns  les motxilles i reptar de costat i amunt, però hi ha una 
corda amb nusos que ajuda força tant a la pujada com a la baixada. 
 

 
Superant l’escletxa. 



 
A les 11:45 hores ja hem superat tots l'escletxa i ens trobem en un avant-cim on hi 
ha un pessebre rovellat dels anys noranta. 
 
Acabem de pujar al cim i a les 11:50 ens fem la foto dalt de tot. 
 

 
Los Picons 951 metres. 

 
Les vistes, semblants a les de l'altre cim, però ara ens trobem just al damunt del 
embassaments de Canelles i Santa Ana i les vistes sobre ells són encara més 
espectaculars. 
 

 
       Vista dels embassaments de          Runes del vilatge de Montessor. 
       Canelles i Santa Ana.      Al fons cim del Montessor. 
 
A les 12:05 comencem a baixar pel mateix camí de pujada, però al trobar una 
pedrota girem a la dreta, baixem directament fins al cantó dret d'un camp conreat, 
el creuem i pugem per l'altre costat fins trobar un camí que seguim fins trobar una 
pista, la qual seguim a la dreta. 



 
     Punt on girem a la dreta al baixar.      Punt on agafem la pista. 
 
Aquesta pista ens portarà directament fins l'ermita on tenim els cotxes, però abans 
deixem el mas Gorreta a la dreta i un centenar de metres més endavant trobem la 
Font de l'Horta, amb una bassa i un petit embassament al seu costat, i també 
destaca a l'altre costat de la pista i davant mateix de la font un roure monumental, 
són les 12:40 hores. 
 

 
             Vista del mas Gorreta.           Roure monumental i font de l'Horta. 
 
 

 
           Bassa a la font de l'Horta.         Baixant per la pista plàcidament. 
 
Continuem baixant per la pista i poc abans d’arribar deixem una pista que surt a la 
dreta i que porta a Os de Balaguer. 



 
Quan són les 13:06 hores tornem a ser al cotxe. 
 
 

Mapa de la zona, recorregut en groc. 
 


