EXCURSIONS LITERÀRIES PER LA VILA DEL LLIBRE DE
LA POBLA DE SEGUR
DE PESSONADA A HERBA-SAVINA
L’escenari del crim que va novel·lar Pep Coll a Dos taüts negres i dos de blancs.
Ruta pel solei del Boumort, que recorre una vall antany esquitxada de conreus, llogarets i
masos avui dia sense treballar o abandonats, ocupats pel bosc i el matollar
Accés al punt de Partida: des de la Pobla heu d’agafar la carretera del Pont del
Claverol (sud) i resseguir un xic el pantà de Sant Antoni fins al trencall de Sant Martí
de Canals i Pessonada (20 min de conducció)
Temps: 3h 30 min amb aturades
Distància: 12,5 km
Ascensió acumulada: 290 m
Dificultat: baixa
Observacions: el Boumort té una protecció especial. Cal informar-se abans per si
hi ha alguna restricció

ASCENSIÓ A MONTPEDRÒS (1614 m) DES D’HORTONEDA
Rememorant les angoixes del pas del temps de la mà de Joan Maria Arenas i la seva
novel·la Nit
Ascensió de mitja muntanya per l’obaga del Boumort, amb un recorregut circular que us
farà conèixer Hortoneda i els seus voltants, on no és difícil veure el vol dels voltors i la
presència de cérvols.
Accés al punt de Partida: des de la Pobla heu d’agafar la carretera del Pont del
Claverol (sud) i ràpidament trencar cap a Claverol i Hortoneda (25 min de conducció)
Temps: 5 h amb aturades
Distància: 13 km
Ascensió acumulada: 677 m
Dificultat: mitjana
Observacions: el Boumort té una protecció especial. Cal informar-se abans per si
hi ha alguna restricció
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PER L’OBAGA DEL MONTSEC D’ARES
Els poblets del Montsec que van inspirar Juan Carlos Borrego per acollir la seva novel·la
Brut Nature.
Recorregut circular pels boscos i camps de conreu que envolten pobles com Sant Esteve
de la Farga, Alsamora i la Clua, amb castells, ermites i cases de pedra.
Accés al punt de Partida: des de la Pobla heu de conduir en direcció Tremp i
agafar el trencall de la Guàrdia de Noguera, Moror i Benlliure (50 min de conducció).
Temps: 3 h amb aturades
Distància: 9,6 km
Ascensió acumulada: 600 m
Dificultat: mitjana

EL CONGOST DE MONT-REBEI
Un dels escenaris més commovedors de la novel·la Fin, de David Monteagudo.
Clàssica ruta lineal pel Congost de Mont-rebei que fa servir les passarel·les instal·lades per
creuar la Noguera Ribagorçana i pujar a Montfalcó.

Accés al punt de Partida: des de la Pobla heu d’agafar la carretera de Tremp i des
d’allà conduir fins al Pont de Montanyana. Una mica abans d’arribar al riu caldrà
girar a mà esquerra per anar fins a l’aparcament habilitat (1 hora de conducció).
Temps: 4h amb aturades
Distància: 16 km anar i tornar
Ascensió acumulada: 600 m
Dificultat: mitjana
Observacions: el Congost de Mont-rebei fa anys que està de moda i rep moltíssims
visitants. Cal arribar aviat i aparcar als llocs indicats. Un cop al congost, cal evitar
abocar-se al tall del penya-segat, perquè hi ha perill de caigudes.
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