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Caiac

Sense soroll
Riu avall, sigil·losament, els ànecs s’enlairen sorpre-
sos al nostre pas, observem la vegetació de la riba
des de dins el riu estant... ara som nosaltres que ens
sobtem quan un peix salta breument fora de l’aigua
davant nostre. Senyores, senyors, som dins d’un ca-
iac i ara formem part de tot això que ens envolta.
Aquesta és la gran virtut del caiac: ens permet en-
dinsar-nos en el medi natural de forma respectuosa
i sense fer soroll.

Els primers caiacs els van utilitzar els inuits (els mal
anomenats “esquimals”). De fet, el terme amb el qual
es denominen aquestes canoes ve de la paraula inuit
qayaq, que vol dir “bot de l’home”. La versió actu-
al de les antigues canoes de pesca, que navegaven
per les aigües glaçades d’Alaska i Groenlàndia, na-
veguen pels rius i els mars de tot el món, faci fred o
faci calor.

A l’excursió d’avui, tindrem l’ocasió de copsar en tota
la seva grandesa, un dels espais naturals més im-
pressionants de Catalunya, el congost de Mont-re-
bei. Des de la mateixa base de la pedra, a nivell d’ai-
gua estant, quedarem boca-badats de l’alçada dels
penya-segats i de l’estretor del congost.

Corbs marins miren els caiacs passar.
Foto de Manu Llabrés.

Altres excursions en caiac
al pantà de Canelles
Si us ha agradat l’aventura del caiac al congost de
Mont-rebei, des de la base nàutica de Corçà, d’on
començarem la nostra ruta nàutica avui, podeu tor-
nar-hi un altre dia i explorar altres possibilitats amb
caiac. Són excursions per paisatges també sorpre-
nents i menys concorregudes. L’aventura continua!

El congost de Fet, en conjunt, és potser l’excursió
més bonica després del congost de Mont-rebei. El
recorregut és de 14 km (anar i tornar), dels quals 5
km transcorren pel congost de Fet, entre les impres-
sionants parets dels penya-segats que es reflectei-
xen a l’aigua i ens ofereixen un espectacle suggeri-
dor i canviant.

Just abans d’arribar a la sortida del congost, podem
trobar a la nostra esquerra un penya-segat de 80 m
d’alçada, en el qual hi nidifica una colònia de voltors
comuns que normalment estaran a l’aguait dels nos-
tres moviments des de la seva talaia.

La Muralla de Finestres és una doble línia d’estrats
verticals fruit d’un plegament, que contemplats con-
formen un paisatge realment extraordinari. Entre les
dues línies d’estrats hi ha l’ermita romànica de Sant
Vicenç (s. XI) i les minses restes d’un castell medi-
eval.

Per l’Ebre amb Miravet al damunt. Foto de Deltaventur.
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La primera part del recorregut transcorre pel congost
de Fet i després es dirigeix a la Quadra de Blancafort.
Són les restes d’un antic castell roquer que es cons-
truí aprofitant les balmes i forats naturals, protegint-
los amb murs de pedra. Actualment, es poden ob-
servar alguns nius de voltors. Seguidament veurem
davant nostre l’espectacular muralla de Finestres.

És una excursió exigent per fer en una jornada si no
sou palistes habituals. Ara bé, com a expedició de
dos dies, és apta per a tothom.

El congost de Guard. Des de la Quadra de Blancafort,
anirem cap al congost que forma el riu Guard just
abans de desembocar en la Noguera Ribagorçana.
És un preciós itinerari en el que es navega per l’estret
congost de 20 m d’amplada i en forma de ziga-zaga,
passant pel barranc de Malpàs, amb un preciós salt
d’aigua. Aquesta també és una excursió exigent per
fer en una sola jornada si no sou palistes habituals,
més encara si també voleu aprofitar i us desvieu per
anar a Finestres.

Més caiac terra endins
També per aigua dolça, hi ha opció de gaudir d’un
itinerari diferent al riu Ter. Aquí teniu un enllaç on es
descriu una sortida que combina caminar i remar,
exercici complet per tot el cos i desconnexió per la
ment:
https://www.descobrir.cat/ca/rutes/senderisme-i-ca-
iac-a-la-vora-del-ter-414.php

A la platja de la Gola, a la desembocadura del riu
Fluvià, i també a Sant Pere Pescador, es poden llo-
gar caiacs i remuntar el riu per fer-hi observacions
d’ocells. Voregem els límits del parc dels Aiguamolls
de l’Empordà, on les aus migratòries hi són abun-
dants: ànecs n’hi ha arreu, però també hi veureu

martinets blancs, blauets, corbs marins, etc., i en
aquesta zona, concretament, es pot observar l’àliga
pescadora, que hi nidifica a l’hivern. L’entorn de l’illa
de Caramany és un dels millors llocs per observaci-
ons ornitològiques.

I per acabar aquest recull, només recordar que des
del mar hi ha rutes fantàstiques amb caiac per des-
cobrir recons amagats i cales desertes a la Costa
Brava i a Menorca. Però d’això ja ens ha parlat el
conferenciant , en Roger Rovira.

Manu Llabrés
SEAS, abril 2019

Les excursions
Aquesta sortida té dos components: un d’ells és la
possibilitat de fer caiac (vegeu la informació en l’en-
llaç “Lloguer de caiac” del web, on hi ha els detalls) i
l’altre les dues excursions a peu habituals.

La curta anirà de Corçà a la torre de les Conclues
(pantà de Canelles) retornant al mateix punt i amb un
recorregut de 8 km i un desnivell de 200 m, i la llarga
serà una circular des d’Àger pujant al port d’Àger i
seguint la carena fins a les torres de Cas retornant a
Àger per la Règola, amb un recorregut de 16 km i un
desnivell de 435 m.

En caiac al riu Ter. Foto de Sportraveling.

Serra del Montsec des del port d’Àger. Foto J.Gironès.

Torre de les Conclues, el Montsec i el pantà de Canelles.


