ITINERARI DE LA REBUIRA
Pallars Sobirà
Del Pla de la Farga al pont de la Molinassa per les bordes de la Rebuira i retorn per
l’avetosa del Pla de la Selva
Distància
11,2 km
Desnivell acumulat
500 m
Nivell de dificultat
Fàcil
Data
11 de juliol de 2020
Cartografia
Editorial Alpina: Pica d’Estats/Mont-roig (1:25000)
Punts per a GPS
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/itinerari-de-larebuira-53214720
Circular fàcil i agraïda a la capçalera de la Noguera de Vallferrera amb anada pel
marge dret i retorn per l’esquerre. És l’itinerari núm. 1 dels del Parc Natural de l’Alt
Pirineu.
Malgrat que l’anada és pel solell, tot el recorregut és molt ombrívol i, en bona part,
proper al riu que aporta el plus de caminar amb el brogit de l’aigua de fons i
admirar-ne les raconades. Ens permet visitar les Bordes de la Rebuira, testimoni
d’una manera de viure que ja ha passat a la història i, el camí de tornada ens mena
pel bonic bosc de Font Tallada i l’avetosa del Pla de la Selva, on podem admirar un
exemplar monumental.
Accés
Arribem al Pla de la farga des d’Àreu, per la pista sense asfaltar —sovint en estat
precari— que puja al Pla de la Selva i a l’aparcament del Pont de la Molinassa. Són
quatre quilòmetres.
Pla de la Farga (1450m)
Hi un aparcament habilitat del parc amb un gran penell dedicat a l’ós bru. El
topònim ens recorda la ubicació d’una de les explotacions tradicionals: les fargues.
D’aquí li ve el nom «Vallferrera» a la contrada. La indústria siderúrgica s’hi remunta
com a mínim des de l’època romana, amb una activitat molt important durant la
moderna (s. XVII-XIX) quan ocupava un bon nombre de persones: treballant a les
mines per extreure’n mineral ric en ferro, fent carbó pels forns de les fargues que el
convertien en lingots i finalment transportant el producte a través dels rais que
baixaven per la Noguera Pallaresa i el riu Ebre fins al port de Tarragona. En paral·lel
diversa industria manufacturera que elaborava producte final com eines,
tancaments,...
Emprenem camí (NE), ben indicat, per una pista pel marge dret hidrogràfic de la
Noguera de Vallferrera. A la bifurcació continuem a mà esquerra per un antic camí
que conserva trams empedrats. Retornarem pel ramal de la dreta.
Nombrosos dolls d’aigua envaeixen el camí on hi ha trams convertits en autèntics
recs. El pendent no passa mai de moderat. Quan l’arbrat s’aclareix i comencem a
albirar parets de pedra seca i prats, és senyal inequívoc que ens acostem a una
borda.
Bordes de la Rebuira (1770m)
Les bordes són edificis associats directament a l’agricultura i la ramaderia, que es
poden trobar aïllats o en grup, de vegades formant petits nuclis com les de Noarre i
Nibrós (Vall de Cardós).
Servien de punt intermedi entre els pobles i les zones altes, permetent així utilitzar
més recursos del territori. La tipologia bàsica responia a una doble necessitat: per
una banda, el refugi per al bestiar (la quadra) i l’emmagatzematge in situ del
farratge (el paller), i per l’altra, l’habitatge atès que solien estar habitades durant
llargs períodes de temps. Tenien dons una funció socioeconòmica important.

Actualment el seu paper és marginal i moltes s’han enrunat, però algunes han estat
reformades com a segona residència.
Les de la Rebuira formen dos grups de dues i sis edificacions, respectivament,
separats uns dos-cents metres entre sí.
Prou més enllà deixem a mà esquerra el camí que puja al circ de Baborte i anem a
creuar (SE) per una passarel·la el barranc homònim. Més avall trobem un altre
camí que s’adreça al mateix indret.
Ens apropem al riu, creuem per una altra passarel·la el cabalós barranc de Sotllo i,
poc més enllà, atenyem el Pont de la Molinassa pel que creuem al marge esquerre
de la Noguera de Vallferrera. Des d’aquí pugem a l’aparcament de la Molinassa.
Aparcament de la Molinassa (1804m)
Punt de partida de nombrosos itineraris per la zona, el més conegut el de la Pica
d’Estats i d’accés al refugi de la Vallferrera.
Prenem direcció al Pla de la Selva pel GR, Àreu, Pla de la Farga i el bosc de Font
Tallada.
Poc després del barranc d’Aixeus, abans d’atènyer el Pla de la Selva, deixem el GR i
baixem a mà dreta a creuar la pista, per una variant de l’itinerari 1. Ben aviat
atenyem l’avet monumental del Pla de la Selva, convenientment indicat. Durant
aquesta part del camí hem pogut albirar exemplars de considerables proporcions,
tant que aquest ens passaria desapercebut entre els seus veïns de l’avetosa si no
fos senyalitzat.
Després seguint camí, convenientment indicat amb senyals grocs, baixem a
retrobar el riu i prosseguim per un magnífic paratge pel seu marge esquerre.
Trobem tres curts trams equipats amb sirga per facilitar el pas. Per un pontarró
passem a l’altre riba i atenyem el camí d’anada.

