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La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de 
Turisme, acull, del divendres 16 al diumenge 18 
de setembre, un Blogtrip Milviatges.com per tal 

de donar a conèixer l’oferta de turisme actiu, cultural i 
gastronòmic del Montsec, a cavall de les comarques 
de la Noguera i el Pallars Jussà, amb un interès parti-
cular en el congost de Mont-rebei.

El blog de viatges en família http://milviatges.com té 
unes 50.000 visites i 80.000 pàgines vistes al mes (el 
80%, procedents d’Espanya i el 60%, de Catalunya). 
Al blog, entre altres informacions, hi apareix un llistat 
dels 21 pobles més bonics de Catalunya confeccionat 
pels bloguers i en què figuren Arties i Bagergue (la Val 
d’Aran) i Rivert (el Pallars Jussà). 

El “press trip” compta amb la participació de dos blo-
guers adults i un nen de 8 anys, que gaudiran d’una 
activitat de caiac i una ruta a peu pel congost de Mont-
rebei, una visita guiada a les Botigues Museu de Sa-
làs de Pallars, una visita a l’Epicentre. Centre de Visi-
tants del Pallars Jussà, a Tremp, i una visita nocturna 
al Centre d’Observació de l’Univers (COU) d’Àger. Els 
tres participants s’allotjaran en un càmping i en un ho-
tel i gaudiran de menús de degustació amb productes 

de la terra. 

El congost de Mont-rebei és l’únic penya-segat de Ca-
talunya que es manté verge. És un indret envoltat de 
parets de pedra que arriben a assolir més de 500 me-
tres de caiguda vertical, amb punts on l’amplada mí-
nima del congost és de només 20 metres. Únicament 
és travessat per un camí de ferradura parcialment 
excavat a la roca i que permet gaudir d’una manera 
molt espectacular d’aquest indret. A més, es pot tra-
vessar a peu la passarel·la metàl·lica per a vianants 
del congost de Mont-rebei, de 36 metres de longitud, 
que uneix les demarcacions de Lleida i Osca, en con-
cret, Àger i Viacamp.

Lectors del blog de viatges en família 
Milviatges.com visiten la zona del Montsec

Per donar a conèixer l’oferta de turisme actiu, cultural i gastronòmic del Montsec, amb especial 
interès pel congost de Mont-rebei
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