
 

SECCIÓ:   Excursionisme  

NOM DE L’ACTIVITAT:      Barranc del Bosc i Roca Regina      

TIPUS:  SENDERISME   

RESPONSABLES: Ramon Salvia i Maria Tobias 

                          LOCALITZACIÓ Cellers- Pallars Jussà  

FITXA TÈCNICA  

Data: Diumenge 18 de febrer   

Hora sortida: 7 h. (FORMAT 24 H)  .  Lloc: Pl. Santa Magdalena (Ajuntament)  

Preu socis: 14 € ■ No socis: 17 € ■ Menors acompanyats d’adult responsable: 10 €  

RECORDATORI D’ASSEGURANÇA FEDERATIVA  

Hem d’estar tots federats (modalitat A).  (*) Cost addicional per federar-se per un dia: 

4,5 €  

 
 
 
 
A)NIVELL DE DIFICULTAT Fàcil     
RECORREGUT:    11 Km ;    DURADA APROXIMADA 4 
hores  ;  DESNIVELL ACUMULAT  
PUJADA  450 m;   DESNIVELL ACUMULAT DE 
BAIXADA  450m    ALÇADA MÀXIMA 712m;     

B) (EXCURSIÓ CURTA) No en farem. És una sortida molt tranquil·la, ideal per 
fer una passejada en un lloc fantàstic,   
  

TRANSPORT   Autocar  
INSCRIPCIÓ, RESPONSABLE I CONTACTE: Secretaria de Espluga Viva ;  
934733909  
 
 



 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  
BREU DESCRIPCIÓ,  
  

El congost de Terradets s’ha anat formant durant milions anys per l’acció del riu 
Noguera  Pallaresa i talla la serra del Montsec pel mig, separant el Montsec 
d’Ares a ponent, del Montsec de Rubies a llevant. Les impressionants parets i 
penya-segats de roca calcària que hi ha en aquesta zona del Prepirineu de Lleida, 
la converteixen en una de les mes admirades i visitades pels escaladors. 

 
Descobrirem la imponent paret de la Roca Regina, des de baix i també des de 
dalt , serem uns ocells, és un imponent cingle de roca calcària situat en un entorn 
natural de gran bellesa , l’embassament de Terradets i el Barranc del Bosc 
ompliran una sortida amb molta varietat. 

 
 Itinerari circular, té com a punt d’inici i final al costat del Hotel Terradets situat 
a la vora del  mateix del embassament, després d’un primer tram vorejant 
l’aigua, i després de passar per l’antiga carretera plena de finestres al pantà, 
travessarem la presa, creuem la C-13 i ens endinsarem al Barranc del Bosc, a la 
nostra dreta l’imponent Roca Regina, després de una primera pujada el corriol 
ens baixarà fins el riu del barranc, normalment està sec, només hi baixa aigua en 
períodes de pluges fortes. 
Agafarem forces per desnivellar el 300m per pujar a la Roca Regina, son 45’ que 
els farem molt tranquils per arribar dalt i que puguem gaudir com els ocells 
d’unes vistes espectaculars. 
Començarem la tornada, primer planejant i després amb una suau baixada que 
ens portarà a la estació de Cellers i finalment al punt d’inici.  

 

 
  MOLT IMPORTANT :Reserva de plaça fins dimecres abans de l’excursió    
 DADES CONTACTE CENTRE:  

Espluga Viva – St. Francesc Xavier, 5-7 – Tel. 93 473 39 09 - 08950 Esplugues de 
Llobregat  

També per correu electrònic: secretaria@esplugaviva.cat  

Visiteu la nostra plana a la xarxa:  www.CentreExcursionistaEsplugues.ca 


