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AVENTURA AL MONTSEC, PER CARLES ALONSO
Mirades

3, 2, 1... VOLANT!
La vall d’Àger és un dels epicentres 
del parapent al Principat. La foto 
està formada per una seqüència  
de captures que ens mostren  
com en pocs segons passem  
de terra ferma a navegar  
pel cel de la vall noguerenca.
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MIRADESMIRADESMIRADES

A LA VERTICAL
La via ferrada de Cast Urquiza 
Olmo, per a gent experimentada, 
ens permet fer recorreguts 
verticals impressionants amb  
total seguretat. Al nostres peus,  
la Noguera Ribagorçana.
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CONTRASTOS
La Noguera Ribagorçana 
ens ofereix paisatges 
únics mentre naveguem 
per les seves aigües 
amb el caiac, una activitat 
molt recomanable.

MIRADES
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MIRADES

AMB LA VALL ALS PEUS
Al final d’un dia d’aventura  
i ascensos, la vall d’Àger queda  
als nostres peus. Un indret 
que satisfà tots aquells 
amb set d’adrenalina i aquells 
que busquen un indret on seure i, 
simplement, respirar. 
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Contrastos
“Navegar amb caiac  
per les tranquil·les  

aigües de la Noguera 

Ribagorçana ens regala 
paisatges de grans parets 

verticals passant  
pel congost de Mont-rebei, 
l’estrella de la zona. Però  

no només el congost té coses 

sorprenents a mostrar-nos: 

tot canviant el punt de vista 

podem descobrir paisatges  
de contrastos a les ribes  

del riu.” 
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3, 2, 1... volant!
“El punt més alt del Montsec 

d’Ares és Sant Alís, 

un cim de 1.675 m. El fons 

de la vall d’Àger es troba 
a uns 600 m sobre el mar. 

Aquest desnivell de poc  
més de mil metres conver-

teix Àger en un 
dels principals llocs 

d’Europa on es practica 
el parapent i l’ala delta. 

És realment emocionant 

viure-ho en primera 

persona.” 
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Amb la vall 
als peus

“La vall d’Àger és un territori 

amb grans parets verticals  
i amb rius d’aigua clara  

que formen espectaculars 

congostos, natura en estat 

pur. Aquestes caracterís- 
tiques el converteixen  

en un espai de joc ideal  
per practicar esports 

d’aventura. Des de parapent 

o ala delta fins a escalada  
en roca, vies ferrades  

o caiac.” 

Foto pàgines 12 i 13

MIRADES
Les millors fotos dels millors fotògrafs,  
explicades per ells mateixos

CARLES  
ALONSO 
 
Nascut a Barcelona el 1984 i format com a enginyer, 
sempre ha buscat a través dels esports d’aventura 
conèixer nous indrets on poder fotografiar i reflectir 
l’emoció de descobrir paisatges únics des de terra, 
cel i mar. Apassionat de la fotografia des de molt jove,  
els seus referents són fotògrafs que transmeten ganes 
d’explorar indrets poc coneguts. Aquesta inquietud  
l’ha portat a viatjar arreu del món, on realitza reportat-
ges fotogràfics integrals que engloben esports, natura  
i cultura. El seu objectiu no és altre que, en observar  
les seves fotografies, la gent s’il·lusioni i somiï viure 
intensament (  www.carlesalonsophoto.com). 

A la vertical 
“Les vies ferrades 

són itineraris verticals 

equipats amb claus, grapes, 

passamans i un cable d’acer 
que permeten arribar 

amb seguretat a zones 

de difícil accés 
per a senderistes o persones 

no habituades a l’escalada. 

La vall d’Àger en té per 

a tots els gustos i dificultats. 

Les més senzilles es troben 

molt a prop del poble 

de Corçà.” 
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