
UEC DE MATARÓ 
 

Cap de setmana Multiaventures 
7 i 8 de juliol de 2018 

 
 

Situació: El MONTSEC està situat a les portes del Pirineu i abasta la comarca de la Noguera i l’extrem sud 

de la comarca del Pallars Jussà. El congost de Mont-Rebei que forma el riu Noguera Ribagorçana en 

travessar  la serra del Montsec, separa el Montsec d'Ares del Montsec de l'Estall i constitueix l'únic gran 

congost de Catalunya que es manté més o menys verge. Únicament és travessat per un camí de ferradura 

parcialment excavat a la roca que permet gaudir d'una manera molt espectacular d'aquest indret. Les parets 

del congost arriben a assolir més de 500 metres de caiguda vertical, amb punts on l'amplada mínima del 

congost és de només 20 metres. 

Hora i punt de trobada:  Càmping Vall d’Àger. Divendres a les 21h o Dissabte a les 9h del matí. 

Itinerari en cotxe:  Mataró – Granollers (C60) – AP7 direcció Lleida – A Martorell agafem l’A2 fins a 

Tàrrega on ens desviem per agafar la C-53 fins a Balaguer i seguim cap a Àger per la LV9046. 

 130 km – 2 h aprox 

 

DIVENDRES 6 de juliol: Us proposem visitar el Parc Astronòmic Montsec (PAM). El CEL del MONTSEC de dia 

està reconegut com una de les millors zones de vol lliure a nivell mundial. I de nit, certificat pel Programa 

M&B (Home i Biosfera) de la UNESCO com un dels millors cels del món per a l’observació del cosmos i del 

firmament. A les 22h anirem a fer la visita nocturna al Parc Astronòmic del Montsec per qui ho vulgui 

(Adults: 10.50€, Menors de 18 anys: 9€, Nens menors de 5 anys i Socis ClubSuper3: gratuït) 

 

DISSABTE 7 de juliol: a les 9h sortirem del càmping dirección al pantà de Canelles on farem la sortida de 

Caiac. Hi ha diverses opcions: 

1. Anada amb caiac tornada amb vaixell (40€ caiac individual / 70€ caiac doble). 
 

2. Fer el congost a peu (3.6km- Desnivell: 115m- Dificultat: Baixa), tornada amb vaixell (20€ persona). 
 

3. Nosaltres us proposem fer l’anada i tornada amb caiac, al nostre aire: de les 10h del matí fins a les 

18h.  Els caiacs poden ser individuals o dobles. En els caiacs dobles hi poden anar 1 o 2 nens 

(menors de 10 anys).  

 

 

 



Preus:  

Individual 30 € 

Doble 50 € 

Familiar 2+1 nen* 60 € 

Familiar 2+2 nens* 65 € 

*El pagament es farà el mateix dia directament a l’empresa (efectiu) 

 

DIUMENGE 8: Dia lliure. D’opcions n’hi ha moltes: 

1. Visitar el Parc astronòmic de dia 

2. Fer una petita excursió de Corçà al Castell de St Llorenç o del Càmping al Pont d’en Rosell. 

3. Fer una sortida de BTT amb els nens: Fins a les fonts del botador i del Cirerer (nº 41 – 7 km) 

4. BTT pels més veterans: 37 km fins al Coll Morell – ruta 45 o bé pujar a l’esglèsia de la Mare de déu 

de la pedra: 25 km, ruta 46 … 

5. Fer la via ferrata Urquiza-Olmo. Dificultat mitjana: 30min d’aproximació – Durada: 1h 30min. 

Imprescindibles si es vol fer: Casc, arnes, dissipador, vaga amb mosquetó, botes i guants. 

    

Lloc Pernocta: www.campingager.com – Disposen de bungalows per a 4 persones (120€ el cap de 

semana (de Divendres a diumenge) o bé parcel.les per a tendes i campers. 

Informació de la zona: www.montsec.cat 

 

Què Cal portar: Per anar en caiac: banyador, una samarreta, escarpins o sabates que es puguin mullar, 

crema solar, gorra, ulleres de sol que es puguin lligar, tovallola, aigua, menajr de ruta i roba de recanvi. 

Pels que vulguin anar a caminar: Roba i calçat adequat (Botes), aigua I menjar de ruta. 

 

Preu: Socis UEC gratuït, No Socis 3 € 

Inscripcions, cal apuntar-se a secretaria de la UEC de Mataró abans del 28 de juny. 

 *EL CAIAC es paga el mateix dia, directament a l’empresa. 

 

Més Informació: al local social de la UEC de dilluns a divendres de 19 a 21h o contacteu amb: 

Núria Cabré -  nuriacabre@hotmail.com 

***Dia limit inscripció: 28 de juny de 2018 *** 

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE MATARÓ 
carrer Nou, 29 - 08301 Mataró - 93 796 14 30  

uecmataro@telefonica.net 
 


