ESTEM

VALORS NATURALS

Apropa’t a la natura
mentre gaudeixes de
l’escalada
L’acord de regulació de l’escalada s'ha establert per a
l’àrea prepirinenca lleidatana i, en concret, dins de
l’espai natural protegit Aiguabarreig Segre-Noguera
Pallaresa. Aquest espai integra diverses unitats
orogràfiques entre les quals destaquen les serres del
Mont-roig i Carbonera, amb nombroses parets i engorjats tallats per la Noguera Pallaresa, així com pels
ambients aigualosos d’alt interès com els embassaments de Camarasa, Sant Llorenç de Montgai i el
Partidor de Balaguer. Aquest contrast fa que la zona
presenti una gran diversitat d’espècies i ambients:
carrascars, zones humides i comunitats rupícoles. En
aquestes últimes destaquen les aus rapinyaires i algunes
espècies de plantes pròpies dels penya-segats que
tenen la seva àrea mundial de distribució gairebé
reduïda a aquesta zona prepirenenca.

Orella d’ós
Ramonda myconi

Voltor
Gyps fulvus

Clavell de roca
Petrocoptis pardoi

Àguila
cuabarrada
Hieraetus fasciatus

Corona de rei
Saxifraga longifolia

Aufrany
Neophron
pernocterus

Gatolins
Antirrhinum molle

Falcó pelegrí
Falco peregrinus

D

D’ACOR

La finalitat d’aquesta regulació és compatibilitzar
l’activitat de l’escalada amb la conservació del
patrimoni natural. Aquest objectiu s’assoleix amb
l’acord del col·lectiu escalador i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.
Durant el procés participatiu el col·lectiu escalador
ha demostrat gran sensibilitat i interès per conservar el patrimoni natural i regular l’activitat de
l’escalada als espais naturals sensibles.
L’acord garanteix una correcta gestió entre la
conservació de les espècies i les activitats desenvolupades al medi natural.

Xarxa d’Escaladors de
Catalunya (XESCA)

Associació d’Escalada
Sostenible (AES)

Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya

Centre Excursionista
de Lleida

Centre Excursionista
de Balaguer

Societat d’Amics
de Muntanya de Tremp

Agrupació Excursionista
de l’Urgell

Centre Excursionista
de Flix

COMPROMESOS!
Esperó de Bolós
Delphinium bolosii

Àguila
daurada
Aquila chrysaetos

PER ARRIBAR MÉS ENLLÀ
ACORD DE REGULACIÓ DE L’ESCALADA

ACORD
DE REGULACIÓ
DE L'ESCALADA
En àmbits d'interès natural
de l'àrea meridional de Lleida

ÀREES DE REGULACIÓ

Zones d’escalada
amb interès natural
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Es defineixen zones de regulació de l’escalada en
àmbits de màxim interès per a la conservació

6

d’espècies de la flora pròpies dels ambients rupícoles
i/o de màxim interès per a la cria d’aus. En ambdós

5

casos, les regulacions s’han reduït als àmbits geogràfics i a les limitacions temporals estrictament imprescindibles dins de cada sector.

1
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Pala Alta

Des de l’est de la via “Psicoclimb”
(exclosa) fins a Coll de Porta.

3

Laberint de Moira

Des de la via “Punta la Fava”
fins a la via “Metallica” (ambdues
excloses).

ZONA
D’INTERÈS
PER A LA
CONSERVACIÓ
D’AUS

4

Paret dels sostres

Des de la via “Estel de Ponent” fins a la via
“Lluna Plena” (ambdues excloses). En aquest
sector es permet l’escalada a les vies “7 Cels”,
“Jour de colère” i “Escornacabres” entre l’1 de
gener i el 31 de juliol i amb autorització prèvia.

Cova del Tabac

5

Santa Maria de Salgar

6

Castell de Malagastre

7

Rubió de Baix

Dispensari de Camarasa

Des de l’”Agulla del Pont Penjat” al
“Puro” (ambdues vies excloses de
l’àmbit de regulació)

Des de la via “Petit Diedre” fins a la via “Elsa
Pataky” (ambdues excloses).

La regulació afecta la zona de la serra de Mont-roig per a la protecció
de les principals zones de cria de les aus, entre les quals destaquen el
falcó pelegrí, el voltor comú i l’aufrany.

ZONA
DE MÀXIM
INTERÈS
PER LA
FLORA
PROTEGIDA

En els sectors 1, 2, 3 i 4 no es permet l’escalada de l’1 de gener al 31
de juliol, com tampoc es permet l’obertura de noves vies sense
autorització.

ZONA
D’INTERÈS
PER A LA
CONSERVACIÓ
D’AUS
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La resta de sectors de la serra de Mont-roig són zona lliure on és
permesa l’escalada tot l’any i on l’obertura de vies no requereix
autorització.

ZONA
DE MÀXIM INTERÈS
PER A LA
FLORA
PROTEGIDA

Presència de dues espècies de flora amenaçada
Petrocoptis pardoi (P. montsicciana) i Delphinium bolosii.

A les zones 5, 6 i 7 no és permesa l’escalada ni l’obertura de noves
vies en cap moment de l’any.
Al Dispensari de Camarasa no és permesa l’escalada esportiva ni
l’obertura de noves vies d’escalada de cap tipus; però és permesa
l’escalada clàssica en les vies actualment existents: “Jordi Culé”,
“Força Barça”, “En un momento dado”, “Lo Marin”, “Juan Gutiérrez”,
“Tatink-tatrink”, “Joel”, “Guerreros de la roca”, “Al entierro de una
hoja seca van dos caracoles”, “Gutiérrez-Ruiz”, “Kafarnahu”, “Dónde
está Wally”, “Marc”, “Diedre central”, “Quique-Garreta”, “Rumbo a las
estrellas”, “Pat Garret”, “Catalluna”

Més informació a les pàgines web de la FEEC (www.feec.es; telèfon 93 412 07 77), Centre Excursionista de Lleida (www.cel.cat; telèfon 973 24 23 29), Àrea de Medi Natural a
Lleida del Departament d’Agricultura. Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (telèfon 973 24 66 50) i altres entitats i associacions participants en la regulació

