El dia 18 de desembre vam anar a fer la ruta del Camí del Congost.
És un itinerari lineal seguint la riba esquerra de la Noguera
Ribagorçana fins arribar al camí estret excavat al cingle, aquesta part
s'ha de fer sense presses i amb precaució. Aquesta ruta es des
aconsellable per a persones amb vertigen. Si aneu a la primavera o a
l'estiu és molt possible que hi hagi molta gent.
Com arribar: - Aneu cap a el Pont de Montanyana, per arribar-hi
agafeu la carretera N-230. A l'entrada del poble hi ha un desviament
a la dreta cap a Tremp, carretera C-1311. Agafeu la C-1311 i seguiu
els cartells cap el Congost de Mont-rebei. Arribareu al pàrquing de la
Masieta on hi ha lloc per estacionar el vehicle. Aquest pàrquing és
de pagament, són 4€.

Ruta: - Agafeu el camí que surt del pàrquing seguint la senyalització
cap el Camí del Congost, al cap de pocs metres, arribareu al centre
d'informació de la Masieta.

Davant hi ha un planell d'informació de rutes de la zona i, al costat
del planell, hi ha un camí amb baranes de fusta els dos costats.
Seguiu aquest camí.

Passareu per un pont de fusta on s'acaba el tram de baranes.
Trobareu un cartell de rutes on hi ha dues opcions per continuar cap
el Congost. Ho podeu fer per les Tarteres seguint el GR o per
l'embassament. A la primera opció passareu per un seguit de petits
ponts de fusta fins que el camí fa pujada i, a la segona opció
anireu pel costat del riu, el recorregut és més planer. Tots dos camins
es tornen a ajuntar abans d'arribar al pont del barranc de Sant Jaume.
Nosaltres vam optar per fer l'anada per les Tarteres i la tornada per
l'embassament.

Passeu el pont penjat del barranc de Sant Jaume. Té una llargària de
40 metres.

Un cop passat el pont continueu pel sender que transcorre per zona
boscosa, esteu a l'entrada al Congost de Mont-rebei.

Un cop al Congost anireu per un sender estret excavat a la roca, en
els trams més compromesos hi ha instal·lat un passamans.

Nosaltres vam arribar fins el segon banc de fusta que hi ha per
observar i fotografiar el Congost.

Per tornar-hi desfeu el camí d'anada.

