EL PALLARS JUSSÀ
SOBIRÀ

vorejant

l’embassament
de

terradets

El Pallars Jussà estrena un nou camí de vianants i per bicicleta
per descobrir la serra del Montsec i l’embassament de Terradets.
El congost de Terradets està situat a la serra del
Montsec i és la porta d’entrada al Pallars Jussà des de
la Noguera. L’any 1935 l’empresa Barcelona Traction,
Light and Power Company Limited, coneguda com La
Canadenca, va construir la presa de Terradets per a
l’aprofitament hidroelèctric de les aigües de la Noguera Pallaresa.
Des d’aleshores el paisatge d’aquesta zona està en
contínua transformació. L’acumulació a la cua de
l’embassament de grans quantitats de sediments provinents de l’erosió dels barrancs de la Conca de Tremp
ha fet aparèixer una zona humida que ha augmentat
de superfície amb el pas del temps. Canyissars i boscos
de ribera s’han estès per les ribes de l’embassament,
atraient una rica comunitat faunística. Aquest paisatge contrasta amb el del seu entorn, dominat pels penya-segats del congost de Terradets, amb vertiginoses
cingleres de fins a 350 m de desnivell com Roca Regina; o els extensos boscos de les obagues del Montsec,
amb pinedes, carrascars i rouredes.
El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha fet realitat una
vella reivindicació del sector turístic comarcal, un iti16
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nerari pel marge de l’embassament de Terradets per
descobrir a peu o en bicicleta els encants d’aquest espai natural.
L’itinerari que s’ha condicionat té una longitud de 3,3
km, entre l’àrea de servei de la carretera C-13 a “La
Pineda” i el pont de Monares, passant pel costat del
poble de Cellers i l’estació de ferrocarril de CellersLlimiana. Part de l’itinerari és accessible per persones
amb mobilitat reduïda. A més, enllaça amb la xarxa de
senders de la comarca, podent continuar la ruta cap
al nord seguint el curs de la Noguera Pallaresa fins a
Tremp, o caminar pel Montsec d’Ares pels senders del

“
“V

eniu a conèixer la
riquesa natural i
paisatgística
de l’embassament

“

Agen da
L’itinerari del marge dret de
l’embassament de Terradets
permet endinsar-nos en un
espai natural de gran bellesa paisatgística i riquesa natural, amb pobles carregats
d’història però que es mantenen ben vius.
Us convidem a descobrir
aquest racó del Pallars, a
conèixer la gent que hi viu i ha
fet possible que el territori ens
arribi tan ben conservat fins
avui.

VINE AL PALLARS,
VIU EL JUSSÀ

Brugal, Roca Regina i del barranc
del Bosc.
Igual que amb molts dels itineraris del Pallars Jussà, s’ha equipat
amb cartells interpretatius per
divulgar la riquesa en fauna, flora i patrimoni, o donar a conèixer
l’evolució dels paisatges o el procés
d’industrialització hidroelèctric.

Entre el 22 de juny i l’11
de setembre l’Associació
de Cases de Turisme Rural
del Pallars Jussà, amb la
col·laboració del Consell
Comarcal i d’altres entitats i
empreses, han organitzat un
complet calendari de sortides guiades de senderisme a
diversos espais d’interès de
la comarca, que són gratuïtes
pels clients allotjats als establiments participants. Més
informació a:
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FESTIVAL DEL ROMÀNIC I
DELS CASTELLS DE FRONTERA
Castell de Mur
14 de juliol a les 19h
Església de Covet
21 de juliol a les 19h
Castell de Llordà
28 de juliol a les 19h

ISONA I CONCA DELLÀ
Festa major de Conques
20-21 de juliol
Festa major de Sant Romà
27-28 de juliol
Festa major d’Orcau
3-4 d’agost

LA POBLA DE SEGUR

Festa dels bombers
20 de juliol
Festa major de la Pobla de Segur
25-28 de juliol

TALARN

Festipallars 2013
13 juliol

TREMP

Jornada de portes obertes al nou
Centre de visitants del Pallars Jussà
27-28 de juliol

VALL FOSCA

4a Vertical Cabanera (cursa de muntanya)
13 de juliol a les 9h
Estany Gento: Festival de música
antiga dels Pirineus
20 de juliol a les 21h
Curs anellament i identificació
d’ocells
20-21 juliol i 23-25 juliol

Oficines de turisme

*

L’any 1935 es va
construir la presa
de Terradets per
a l’aprofitament
hidroelèctric
de les aigües de la
Noguera Pallaresa

Tremp
Plaça de la Creu, 1. Tel. 973 650 005
La Pobla de Segur
Av. Verdaguer, 35. Tel. 973 680 257
La Vall Fosca
Ajuntament de la Torre de Capdella
Tel. 973 663 001
Isona i Conca Dellà
C/ Del Museu, 4. Tel. 973 665 062
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