
El sol surt per l'est, 
l 'àgui la per l 'oest.
La ruta de l'àguila 
segueix un eix est-oest 
a la meitat sud del 
Montsec .  E l s  70  
kilòmetres que aproxi-
madament separen les 
poblacions d'Artesa de 
Segre i Ivars d'Urgell 
és el territori per 
excel·lència de l'àguila. 
Aquí és possible veure-hi fins a 4 espècies diferents 
d'àguila, incloent les Àguiles Daurada, Calçada, Marcenca 
i Cuabarrada. Sobre tot l'Àguila Cuabarrada, una espècie 
que malauradament  és escassa i en declivi però que 
sortosament encara habita dins dels límits rocosos del 
Montsec.

Qualsevol dels itineraris que trieu dels 7 que us ofereix 
la ruta de l'àguila, us farà gaudir d'una gran diversitat 
d'hàbitats que obren un ampli ventall d'aus excitants i 
atractives. 

Sobre l'Àguila Cuabarrada 

L'Àguila Cuabarrada, Hieraaetus fasciatus, és un clàssic 
rapinyaire de la zona mediterrània. Construeix els seus 
nius en penyes i barrancs i caça entre la malesa, prats 
i terres de conreu de secà.

No arriben a 1.000 les parelles d'Àguila Cuabarrada que 
encara sobreviuen a Europa, de les quals unes 750 ho 
fan a Espanya. Les poques parelles que habiten a la 
província de Lleida es concentren al voltant de Montsec. 
Recau sobre nosaltres la responsabilitat de que aquest 
magnífic ocell voli amb nosaltres cap al futur ...

LA RUTA DEL TRENCALÒS

LA RUTA DE L’ÀGUILA
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A la part més al nord del Montsec la Ruta del Trencalòs 
s'estén al llarg de 80 km i porta al visitant a alguns dels 
llocs més espectaculars de Montsec d'Ares i Montsec de 
Rúbies. Entre els pobles d'Àger i Vilanova de Meià, i 
suspès per la brisa de les altures, aquí és on s'esplaia 
el Trencalòs.

Tots els itineraris inclosos en la Ruta del Trencalòs 
s'anomenen amb noms d'alguns dels seus ocells més 
emblemàtics o característics. Quants en veureu? Amb 
que més us podeu trobar?  

Sobre el Trencalòs

El Trencalòs, Gypaetus barbatus, és l'únic ocell del món 
que menga ossos (osteòfag). Cria en els cingles d'altes 
muntanyes de l'Àfrica, l'India i el Tíbet i al sud d'Europa. 
Malgrat s'hagi produït algunes recuperacions recents, 
encara és un dels rapinyaires més rars a Europa.

Un 90% de la dieta del Trencalòs consisteix del moll dels 
ossos. El moll dels ossos més grans l'obté en deixar-los 
caure de ben alt perquè s'estavellin contra la seva roca 
preferida de superfície plana, coneguda amb el nom de 
“trencador”.

El Trencalòs s'observa regularment a Montsec d'Ares i 
Montsec de Rúbies, muntanyes que marquen el límit més 
meridional d'aquesta espècie a Catalunya.

A l e s  s o b r e  e l  M o n t s e c
Que és el Montsec?  
El Montsec és una serra impressionant de 1677 m d'alçada, 
que s'estén al llarg de 40 km d'est a oest i que forma una 
part important del Prepirineu català. Vista des del sud, 
s'enlaira com un enorme mur de roca, i de fet, històricament 
va esdevenir frontera natural entre moros i cristians durant 
molts anys.

Per què visitar el Montsec? 
Els naturalistes que visitin Montsec es  meravellaran de les 
panoràmiques que els deixarà sense alè, i gaudiran de la 
soledat i la intimitat que s'amaguen dins dels seus plecs. 
Seguir les rutes suggerides a Ales sobre el Montsec, passejar 
tot sentint el sol i l'aire fresc, veure ocells molt interessants 
i descobrir el que encara queda per descobrir.   

Pensant amb l'observador d'ocells s'ha confeccionat 
un mapa on s'han marcat dues rutes noves per tal de 
guiar al visitant fins als millors indrets on veure ocells 
al Montsec. Cada ruta té 7 itineraris per triar, un pels 
amants de la bicicleta de muntanya i els altres 6 per 
fer excursions a peu.

A  v o l  d ' o c e l l :
El Montsec està ubicat en un lloc ideal per visitar altres 
indrets interessants on observar ocells just cap al sud, com 
ara l'Estany d'Ivars, els secans de Bellmunt i Balaguer, i la 
Serra Llarga.

Amplieu els vostres horitzons amb observacions de Sisó,
Esparver Cendrós, Gaig Blau, Calàndria, fumarells, ànecs i
altres.

Quan visitar el Montsec?  
L'observació d'ocells al Montsec és possible en qualsevol 
època  de l'any, encara que la millor és entre setembre i 
juny. 

Entre setembre i novembre gaudiu dels ocells migratoris i 
residents, i dels colors de la tardor del Montsec. El Montsec 
és també ideal per un descans hivernal entre desembre i 
febrer i veure ocells residents com ara Trencalòs, Duc i Àguila 
Cuabarrada, així com les especialitats d'alta muntanya que 
es refugien aquí durant aquests mesos, per exemple 
Pelaroques, Cercavores. 

Des del març al juny el Montsec és ple de vida a vessar. El 
colorits i excitants migrants estivals ja han arribat tots i 
estableixen els seus territoris de cria. També és l'època de 
l'any on arreu hi han orquídies, flors, papallones,...

R e c o m a n a c i o n s :   
• Per tal de fugir de les pitjors hores de calor estival, començar 

aviat pel matí o ben entrada la tarda.
• Assegurar-se de portar aigua si es segueixen els itineraris 

marcats, no sempre es troben fonts o pot ser que a l'estiu 
no hi brolli l'aigua.

• A l'estiu s'aconsella utilitzar crema de protecció solar
i ulleres de sol

• Aparcar amb seny, no bloquejar les entrades a les propietats 
privades o camps.

• No deixar objectes de valor a la vista als vehicles que 
quedin sense vigilar.

• Es prega conduir amb precaució i respecte.
• Es recomana portar calçat reforçat si es programa fer 

algun dels itineraris a peu.
• No oblideu els vostres prismàtics! Sempre us seran d'utilitat 

a l'hora de millorar l'observació dels ocells del Montsec.
• Si us plau, deixeu el Montsec tal i com l'heu trobat. Recolliu 

les vostres escombraries o dipositeu-les en els contenidors 
que trobeu.

• Recordeu que és il·legal arrancar les plantes d'arrel o 
emportar-se plantes o animals.

• Mantenir els gossos sota control.
• Està completament prohibit encendre foc.
• Si us plau, feu-nos saber les vostres observacions, 

comentaris o suggeriments de com millorar l'experiència 
al Montsec.

• Recordeu que pot arribar a ser difícil veure alguns ocells 
rapinyaires - seguiu aquestes rutes i potser tindreu sort, 
encara que amb els ocells no ni ha garanties!.

Notes sobre el it ineraris:

Les distàncies que es donen son aproximades i la durada 
s'estima seguint un ritme més o menys relaxat.   

(E) = Visitant estival.
(H) = Només present durant l'hivern.

Algunes especies normalment són abundants i relativament 
fàcils de detectar a l'hàbitat apropiat, mentre que altres són 
escasses i recorren grans distàncies. Aquest és el cas del 
Trencalòs i de l'Àguila Cuabarrada - si tens prou sort i els 
pots veure, aleshores gaudeix de l'experiència!.

Les principals especies s'han dividit en dos grups:
(i) Relativament fàcils de veure en l'hàbitat apropiat i en 
l'època de l'any apropiada.
(ii) Present a la zona però de vegades difícil d'observar.

Informació addicional 
i visites guiades:

Informació i reserves: 

Consorci del Montsec 
Plaça Major, 1 - 25691 ÀGER

Tel. +34 973 455 096
Fax +34 973 455 216
turisme@montsec.info

www.montsec.info  

Adreces d'interès: 

Oficina de Turisme de la Baronia de Rialb
C/ Monestir, 1 - 25747 GUALTER 

Tel. +34 973 460 234
Fax +34 973 462 125

turisme@baroniarialb.cat
www.baroniarialb.cat 

Oficina de Turisme de Isona i la Conca Dellà
C/ del Museu, 4 - 25600 ISONA

Tel. + 34 973 665 062
Fax + 34 973 664 228

ofturisme@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com  

Punt d'Informació Turística Monestir 
de Bellpuig de les Avellanes.

Ctra. C-12 de Balaguer a Àger  
Tel. +34 973 438 006
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Centre d'Observació de l'Univers (Àger)

Col·legiata de St. Pere d’Àger

El Congost de Mont-rebei 
(des d’Àger i des de Sant Esteve de la Sarga)

El Museu arqueològic i paleontològic (Baldomar)

El Museu del Montsec (Artesa de Segre)

El Castell de Montsonís

El Barranc del Forat de Bulí

Instal·lacions de l’embassament de Rialb

Monestir de Santa Maria (Gualter)

Cova dels Muricecs (Llimiana)

Central Hidroelèctrica de Canelles i Cova Negra 
(Os de Balaguer) 

Monestir de les Avellanes

Col·legiata de Sant Pere (Ponts)

Museu Francesc Boncompte (Ponts)

El Castell de Llordà

El Castell d’Orcau

El Museu d’Isona i la Conca Dellà

Congost de Terradets

Castell de Mur

Basturs        Sant Romà de l’Abella        La Posa        Orcau
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Distància: 9-10 kms si es 
torna via Santa Llúcia de Mur, 
mínim 3 hores.
Característiques: Relati-
vament fàcil, apart del tros del 
camí vell de Mur, amb pendents 
i escassa senyalització en 
alguns llocs.
Accés: Via Cellers o Tremp.
Lloc de sortida: 324450 
4662275. Guàrdia de Noguera.
Indicacions: Aquest itinerari 
ofereix ocells, castells i vistes 
de la presa de Terradets. 
Aparcar a l'entrada de la 
població de Guàrdia de 
Noguera i seguir el camí marcat 
(senyals grocs i/o verds) al 
llarg de l'antic camí “ Camí Vell 
de Mur” per visitar els castells 
de Mur i Guàrdia (extensió 
opcional). Per guanyar en varietat tornar via la carretera de 
Collmorter a Santa Llúcia de Mur i després de l'últim edifici 
tombar cap a un camí a l'esquerra que finalment es retroba 
amb el Camí Vell.
Espècies principals:
(i) Milà Reial, Tallarol Capnegre, Tallareta Cuallarga, Bruel, 
Pica-soques Blau, Raspinell Comú, Gaig, Pinsà Borroner (H), 
Sit Negre, Gratapalles.
(ii) Àguila Daurada, Durbec (H).

Distància: 10 hores.
Característiques: 
Llarga i dura amb 
molta pendent.
Accés:  Des de 
C e l l e r s  c r e u a r  
l'embassament de 
Terradets via el 
desviament cap a 
Llimiana
Lloc de sortida: 
326500 4658775. El 
camí que surt des de la LV-9121 on creua el Barranc de 
Barcedana (sec). 
Indicacions: Es tracta d'una ruta llarga i costa amunt que 
ocuparà la major part del dia Assegurar-se d'emportar-se 
aigua i roba i calçat adequats. Primer adreçar-se cap a l'ermita 
de Sant Salvador del Bosc (2h 30m), i des d'allí al tossal de 
Mirapallars (afegir-hi 2 h i 30 m més) per admirar les 
magnífiques vistes tant al nord com al sud. Tornar per la 
mateixa ruta.
Espècies principals:
(i) Aufrany (E), Voltor Comú, Àguila Marcenca (E), Mosquiter 
Pàl·lid (E), Bruel, Mallerenga Emplomallada, Gralla de Bec 
Vermell, Gratapalles. 
(ii) Trencalòs, Àguila Daurada, Falcó Pelegrí.

Distància: 9 kms, 3 hores.
Característiques: Relativament fàcil 
tot i que amb força pendent entre 
Vilanova de Meià i l'ermita.
Accés: Vilanova de Meià.
Lloc de sortida: 336900 4653555. 
Des de la L-913 al nord de Vilanova 
de Meià a la cruïlla amb el camí que 
condueix cap a l'ermita de la Mare 
de Déu del Puig de Meià i el Coll de 
Meià.
Indicacions: Una ruta circular on 
el millor accés és el lloc de sortida 
a dalt indicat  i que en sentit 
antihorari fa estalviar el coster que 
des de Vilanova de Meià puja fins a 
l'ermita. La Font de Figuera, just al 
nord del lloc de sortida, és un paratge 
excel·lent per aturar-se o fer-hi un 
pícnic. 
Espècies principals:
(i) Voltor Comú, Àguila Marcenca (E), Picot Garser Gros, 
Ballester (E), Tallarol Capnegre, Mosquiter Pàl·lid (E),Gralla 
de Bec Vermell. 
(ii) Trencalòs, Àguila Daurada, Falcó Pelegrí, Merla Blava, 
Pardal Roquer.

Distància: 21 km.
Característiques: 
De fàcil a moderada.
Accés: Sant Esteve 
de la Sarga o Pont de 
Montanyana.
Lloc de sortida: 
315100 4661285. 
Sant Esteve de la 
Sarga.
Indicacions: Una 
ruta circular que 
passa per Castellnou de Montsec, la Torre d'Amargós,  la 
Clua, l'entrada a la reserva del Congost de Mont-rebei i 
Alsamora. Les millors vistes s'obtenen si es fa el trajecte de 
l'excursió en sentit antihorari. Buscar  Hortolans a les rouredes 
baixes entre Maig i Setembre.
Espècies principals: 
(i) Puput, Trobat (E), Tallarol Emmascarat (E), Tallarol de 
Garriga (E), Tallareta Cuallarga, Mosquiter Pàl·lid (E),Gaig, 
Gralla de Bec Vermell, Hortolà (E), Gratapalles.
(ii) Àguila Daurada, Colltort (E), Pardal Roquer.

Distància: 7 km, 3 hores.
Característiques: Relati-
vament plana i fàcil, tot i que 
l'estretor del camí pugui 
provocar vertigen.
Accés: Pont de Montanyana. 
També existeix un accés 
secundari des d'Alsamora.
Lloc de sortida: 309820 
4663537. Zona de pàrquing de 
la reserva del Congost de Mont-
rebei (vigilat). 
Indicacions: Seguir el camí 
q u e  p e r  s o t a  v o r e j a  
l'embassament, creuar pel pont 
suspès i continuar endinsant-
se en el congost. Es recomana 
seguir com a mínim fins a la 
Cova de Colomera abans de 
tornar per la mateixa ruta. A l'estiu aquesta zona és molt 
popular entre els visitants.
Espècies principals:
(i) Voltor Comú, Àguila Daurada, Tallarol Emmascarat (E), 
Pica-soques Blau, Gralla de Bec Vermell, Sit Negre. 
(ii) Trencalòs, Pelaroques (H).

Distància: 8 km, 3 hores.
Característ iques:  Poc 
desnivell i còmoda.
Accés: Des d'Àger.
Lloc de sortida: 312750 
4656885. Al cementiri seguir 
el camí asfaltat que porta a 
Coll d'Ares. Després de creuar 
el Barranc del Portell i arribar 
a un tancat revolt a la dreta 
buscar el senyal que indica 
Castell de Sant Llorenç a 
l'esquerra.
Indicacions: Aparcar i 
continuar a peu des d'aquí. A 
la primera bifurcació girar a la dreta  i després seguir el camí 
principal en direcció oest cap a les ruïnes del castell de Sant 
Llorenç. Tornar per la mateixa ruta. 
Espècies principals:
(i), Voltor Comú, Cotoliu, Trobat (E), Tallarol de Garriga (E), 
Tallareta Cuallarga, Gralla de Bec Vermell, Sit Negre, 
Gratapalles.
(ii) Trencalòs, Enganyapastors (E), Tallarol Emmascarat (E), 
Gralla de Bec Groc (H).

Distància: 8-9 km,
4 hores.
Característiques: 
Recorregut mitjà, 
però amb algunes 
pendents.
Accés: Via Àger al 
sud, o Sant Esteve de 
la Sarga o Pont de 
Montanaya al nord. 
Lloc de sortida: 
313360 4658265. 
Prop de Coll d'Ares, la cruïlla amb el camí que de forma visible 
condueix a l'observatori.
Indicacions: Seguir a peu passat l'observatori, sempre pel 
camí principal que condueix direcció oest passant pel cim de 
la Corona. Les vistes des de la carena són espectaculars, es 
pot seguir fins a lo Coscoll (zona de boixeda i savinar) abans 
de tornar per allà on hem vingut.
Espècies principals:
(i) Voltor Comú, Alosa Vulgar (E), Trobat (E), Cercavores (H), 
Merla Roquera (E), Tallareta Cuallarga, Bruel, Gralla de Bec 
Vermell.
(ii) Trencalòs, Àguila Daurada, Gralla de Bec Groc.

Distància: 8 kms,
2-3 hores.
Característiques: 
Plana i còmoda. 
Accés: Via Balaguer i 
Gerb o Camarasa i 
Sant  L lorenç de 
Montgai.
Lloc de sortida: 
320235 4636735. El 
camí que queda al 
davant del càmping i 
que va vorejant  
l'embassament de 
Sant  L lorenç de 
Montgai fins a la presa
Indicacions: Seguir el camí, creuar la presa i endinsar-se 
al bosc de l'esquerra. El camí porta fins la carretera de 
Camarasa a Sant Llorenç de Montgai, que es pot seguir per 
retornar al lloc d'on s'ha sortit o, si es prefereix, tornar 
endarrere pel mateix camí per on s'ha vingut.
Espècies principals: 
(i) Cabussó Emplomallat, Agró Roig (E), Voltor Comú, Picot 
Garser Gros, Blauet, Cuereta Torrentera, Bruel, Raspinell 
Comú, Gratapalles.
(ii) Martinet Menut, Àguila Cuabarrada, Duc, Durbec (H), 
Pinsà Borroner (H).

Distància: 35 kms.
Característiques: Dificultat 
moderada, amb trossos amb 
pendent pronunciada.
Accés: Via Os de Balaguer.
Lloc de sortida: 310275 
4640335. El Pont del 
Congost sobre el riu Farfanya 
a la carretera entre Os de 
Balaguer i Alberola. Senyal 
indicadora a els Picons.
Indicacions: Comença amb 
un ascens continuo fins a les 
ruïnes del castel l  de 
Montessor i paral·lel a la 
Serra de Sant Miquel. Des d'aquí es baixa fins a l'ermita de 
Sant Salvador i després per la dreta del Barranc de Sant 
Salvador cap al Corral de de Nadal. Girar a l'esquerra si es 
vol visitar els Plans de Salaverd tocant a la riba de 
l'embassament de Santa Ana (aproximadament 1 km). Des 
del Corral de Nadal seguir el camí principal que passa pel 
poble d'Alberola i que dóna al trajecte asfaltat que retorna 
al lloc de sortida. 
Espècies principals:
(i) Voltor Comú, Abellerol, Cotoliu, Tallarol Emmascarat (E), 
Tallarol de Garriga (E), Tallarol Capnegre, Mosquiter Pàl·lid 
(E), Bruel, Pardal Roquer.
(ii) Àguila Daurada, Falcó Pelegrí.

Distància: 8 kms, 3 hores.
Característiques: Distància i 
pendents moderades.
Accés: Via Vilanova de la Sal.
Lloc de sortida: 318515 
4639625. Font les Fontanelles, 
al llarg del camí que va des de 
Vilanova de la Sal a l'ermita de 
la Mare de Déu de Montalegre.
Indicacions: A la font de 
Fontanelles hi brolla aigua, i 
també hi ha una alzina 
monumental. Aparcar als 
vol tants i  començar la 
caminada. Quan es trobi un gir 
a l'esquerra molt tancat seguir 
pel camí secundari que va 
pujant des del fons dels cingles 
fins al Coll de Porta. Aquest 
itinerari ofereix vistes espectaculars de la plana de Lleida i 
més enllà.
Espècies principals:
(i) Voltor Comú, Aufrany (E), Falcó Pelegrí, Cercavores (H), 
Merla Blava, Còlit Negre, Tallarol de Garriga (E), Gralla de 
Bec Vermell, Pardal Roquer.
(ii) Merla Roquera (E), Pelaroques (H).

Distància: 7 kms,
3 hores
Característiques: 
Còmode amb alguna 
pujada.
Accés: La C-26 que 
enllaça Alfarràs i 
Algerri. 
Lloc de sortida: 
299285 4636355. 
L'àrea de recepció 
tocant el riu Noguera 
Pallaresa a Ivars de Noguera.
Indicacions: Una ruta circular que inicialment segueix el 
curs del riu per ascendir als secans i als matollars de la Serra 
Llarga. Es pot seguir en qualsevol dels dos sentits. L'ermita 
de Sant Sebastià ens delecta amb les millors vistes de les 
planes dels voltants.
Espècies principals:
(i) Picot Verd, Picot Garser Gros, Abellerol (E), Cogullada 
Fosca, Còlit Ros (E), Balquer (E), Bosqueta vulgar (E), Tallarol 
Capnegre, Tallareta Cuallarga, Teixidor, Oriol (E). 
(ii) Cucut reial (E).

Distància: 4 kms,
1-2 hores.
Característiques: 
Curt  però força 
costerut.
A c c é s :  V i a  l a  
Foradada i Rubió de 
Dalt.
Lloc de sortida: 
330689 4637972. A 
la zona més a l'est del 
Tossal de Boada, 
indicat per una senyal. S'arriba a aquest punt tot seguint el 
camí que surt des de la carretera que uneix Rubió de Dalt i 
Rubió del Mig.
Indicacions: El repetidor visible al cim de la muntanya 
coneguda com Tossal de Boada marca la destinació. El sender 
marcat sembla desaparèixer més enllà d'una granja en ruïnes 
però el terreny es puja fàcilment i no hi ha perill de perdre's. 
Admirar les vistes des de la carena abans de tornar per allà 
on hem vingut.
Espècies principals:
(i) Voltor Comú, Àguila Marcenca (E), Cogullada Fosca, Cotoliu, 
Còlit Ros (E), Tallareta Cuallarga, Capsigrany (E), Gratapalles, 
Sit Negre.
(ii) Astor (H), Esmerla (H).

Distància: 8 kms, 2-3 hores.
Característiques: Fàcil, amb 
pendents moderades.
Accés: Via Camarasa.
Lloc de sortida: 325465 
4638682. des del senyal 
“Cubells 10km, St. Jordi 4km”, 
2 km al llarg del camí que surt 
de Camarasa. Una extensió 
opcional, 4 kilòmetres en total, 
seria començar des del poble 
de Camarasa.. 
Indicacions: Aparcar prop del 
senyal i seguir a peu. Aquest 
itinerari ofereix formacions 
rocoses interessants, conreus 
d'ametllers, matollars i solitud. 
L'ermita de Sant Jordi domina 
una panoràmica de vistes 
immillorables i una bona ocasió per veure l'Àguila Cuabarrada 
sobrevolant als seus dominis. Tornar pel mateix camí. 
Espècies principals:
(i) Voltor Comú, Àguila Marcenca (E), Abellerol (E), Cogullada 
Fosca, Cotoliu, Merla Blava, Tallarol Emmascarat (E), Tallarol 
Capnegre, Tallareta Cuallarga, Mosquiter Pàl·lid (E).
(ii) Àguila Cuabarrada, Duc, Còlit Negre.

Distància: 6 kms, 2 hores.
Característiques: Una ruta fàcil 
a per camí i carretera.
Accés: Via la carretera cap a 
Montsonís des d'Artesa de Segre.  
Lloc de sortida: 335529 4639879. 
El gir a la zona on es troben els 
contenidors, just abans del Santuari 
de Salgar. 
Indicacions: Seguir aquesta ruta 
a peu des del lloc de sortida 
recomanat. Escolteu els sons, oloreu 
les flaires i observeu la vida salvatge 
entre els alzinars baixos, els boscs 
de ribera i els afloraments rocosos 
que marquen el caràcter d'aquest 
itinerari. Una curta passejada pel 
càmping, ara abandonat, és una 
bona manera de veure molts ocells 
associats al Riu Segre i al seu entorn.
Des d'aquí, seguir el camí que porta a Rubió de Dalt com a 
mínim fins a la font  (Font del Munt). Que no us passi per alt 
l'emplaçament de la metralladora excavat a la roca!
Espècies principals:
(i) Agró Roig (E), Voltor Comú, Águila Marcenca (E), Cuereta 
Torrentera, Tallarol de Garriga (E), Mosquiter Pàl·lid (E), Bruel, 
Raspinell Comú, Oriol (E).
(ii) Àguila Cuabarrada, Blauet, Pardal Roquer.
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