Senderisme a Catalunya

Rutes en un món
únic i divers
A l’apartat Un món únic i divers d’aquesta guia trobareu
propostes adaptades a cada tipus de senderista: per a experts i iniciats
i per a aquells que, per primera vegada, decideixen emprendre el camí:

experience.catalunya.com

RESERVAR

1 Ruta a la llibertat

23 Estanys pirinencs

2 Els Bastions

24 Vall de Núria

3 Serra de Monestirs

25 El Ripollès

4 Refugis del Torb

26 Camin Reiau

5 Del Pirineu al mar

27 Via Calda

6 El Ripollès-l’Alt Empordà

28 Serra del Litoral

7 Vall de Barcedana

29 GR 151. Camí Oliba

8 Mont-rebei

30 De Montserrat a Vic

9 Ruta de l’Ermità

31 El Priorat

10 Aigüestortes

32 Ruta dels Refugiss

11 Pica d’Estats

33 El Brogit de la Vall

12 Pirineu romànic

34 Trek&Vi al Priorat

13 La Vall de Boí

35 De l’Urgell a la Segarra

14 Muntanyes Màgiques

36 Línia de costa

15 La Garrotxa
16 La Vall Fosca
17 Pel Pallars Jussà
18 La Roca del Corb
19 Son, el Pallars Sobirà
20 Miradors del Cadí

LA BOTIGA OFICIAL D’EXPERIÈNCIES DE CATALUNYA
Què t’agradaria viure? Activitats a la natura, esports d’aventura, enoturisme, gastronomia, pobles
2
amb encant, visites culturals, diversió en família i molt més. Reserva i viu emocions diferents.

21 Bosc del Gerdar
22 Valls d’Àneu

37 De Girona a la costa
38 Pirineu de Girona
39 GR 5. Sender dels Miradors
40 GR 4. De Puigcerdà a Montserrat
41 GR 1. De l’Empordà al Pallars Jussà
42 GR 83. De Mataró al Canigó
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Senderisme a Catalunya
Què ofereix aquesta publicació?
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Més enllà del camí.
El senderisme del segle xxi, molt més que acumular quilòmetres.
Senderisme sostenible.
Sostenibilitat responsable.
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34

Catalunya, molt per recórrer.
Selecció dels GR més transitats i altres rutes.
Catalunya, rutes imprescindibles.
Grans rutes per recórrer i conèixer el territori.
Reptes i rutes a mida.
Travesses amb nom propi.
Un món únic i divers.
Més de 40 propostes senderistes per triar.
Informació pràctica.
Llistat d’allotjaments i empreses.
Rutes per a iniciats i experts - Rutes d’iniciació i/o per a tothom.

Bossòst

© cc Pallars Sobirà

Catalunya,
molt per
recórrer

Més enllà del camí
Viatjar a peu és molt més que acumular
quilòmetres o desnivells. El senderista del
segle xxi és un explorador enamorat del
paisatge, un viatger que gaudeix practicant
esport en harmonia amb la naturalesa, el
medi ambient i el patrimoni cultural que
l’envolta. A Catalunya, cada senderista
disposa d’incomptables recorreguts fets
a mida. Hi ha excursions de mitja jornada,
rutes de dia sencer, travesses de dues o tres
jornades i, per als més avesats, itineraris de
llarg recorregut que es perllonguen durant
una setmana i fins i tot més. Les possibilitats
són infinites.
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Senderisme sostenible
Catalunya ha estat la primera destinació integral
al món a obtenir la certificació Biosphere
Responsible Tourism, que reconeix l’impuls d’un
turisme que practica la sostenibilitat ambiental,
la inclusivitat social i l’accessibilitat per a tothom.
El senderisme les reuneix totes: és l’activitat d’oci
més respectuosa amb el medi ambient i és una
eina eficient de desenvolupament econòmic
de les àrees rurals. Per això a Catalunya se
segueixen implementant propostes per a tota
mena de públic a través de la creació de xarxes
de senders locals i la participació en programes
internacionals de desenvolupament de rutes,
com ara Hiking Europe.
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Un clima suau i benigne.
una orografia muntanyosa
plena de contrastos i una gran
riquesa paisatgística i cultural
fan de Catalunya el destí
perfecte per practicar
senderisme.
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En el mapa s’hi assenyala una selecció
dels GR més transitats i altres rutes, en territori
català, també recomanables. En els cercles
grisos, els nombres remeten a les propostes que
apareixen llistades a la pàgina 3 i explicades al
llarg del fullet.
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D’entre totes les opcions possibles, presentem una selecció de
rutes inspiradora i diversa per recórrer i conèixer Catalunya i la
seva bellesa paisatgística. Tot i així, hem de tenir present que
aquesta guia orientativa és tan sols un punt de partida per a qui
vulgui explorar la variada geografia catalana. I, tot seguit, trobaràs
més propostes de rutes senderistes.
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Activitats proposades per
empreses especialitzades
en senderisme
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Catalunya, rutes
imprescindibles

30 km

El GR 11, també conegut com
Sender dels Pirineus, recorre
tota la serralada pirinenca pel
vessant sud, des del Cap de
Creus, a Girona, fins al cap
Híguer, a Guipúscoa. En el tram
català, aquest sender de gran
recorregut permet gaudir de

paratges tan variats com les
formacions rocoses del Parc
Natural del Cap de Creus,
tocant al mar, o els paisatges
lacustres del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, a l’alta muntanya pirinenca. Durant el viatge, sempre
envoltat de muntanyes que
arriben als 3.000 m, i de vegades els superen, el senderista
descobreix monestirs medievals
com el de Sant Pere de Rodes,
l’emblemàtic santuari de Núria
i una infinitat de poblets d’allò
més pintorescs.
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tics senders, avui recuperats.
La ruta fa escala en pobles de
pescadors amb encant com
Cadaqués, passant per platges
verges i parcs naturals com el
del Cap de Creus, els Aiguamolls de l’Empordà, la serra de
Collserola, el Garraf…

40 km

Des de Portbou, a la frontera
amb França, fins a Ulldecona,
a les Terres de l’Ebre, el GR 92
s’estén al llarg de tota la
costa catalana, descobrint
magnífiques cales a les quals
només s’hi pot arribar per an-

PART DEL CAMÍ,
A UN CLIC
Ruta lineal i autoguiada de 2 dies pels
camins de ronda de la Costa Brava,
amb allotjaments, transfers o opció
de guia oficial i transport d’equipatges.
www.camideronda.com
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L’excursionisme és una
resposta a la necessitat de
l’ésser humà d’explorar i
d’estar en contacte amb el
medi natural. Però no tot són
paisatges, muntanyes, rius
i llacs. Els camins també
condueixen fins a pobles
emmurallats, jaciments
prehistòrics, temples grecs,
vil·les romanes, ciutats
medievals, monestirs, ermites
i santuaris. Alguns es troben
en llocs apartats, uns altres
només demanen un breu
passeig per un dels senders
locals (SL) que proliferen per
tot el país i que són aptes per a
senderistes de tots els nivells.
Pensa a informar-te’n abans de
fer aquests recorreguts.
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© Ruta del Cister

Patrimoni
cultural
Costa Daurada - Terres de Lleida

Costa Brava - Paisatges Barcelona - Terres de Lleida

Pirineus

GR 175
Ruta del Cister

Pelegrins del s. xxi
Camí de Sant Jaume

GR 107
Camí dels Bons Homes
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Consisteix en una ruta pels tres
monestirs més emblemàtics de
l’ordre del Cister a Catalunya.
És el passaport a un món
d’oració, comunió amb la
natura i passió per la bellesa.
El GR 175, també conegut
com Ruta del Cister, dibuixa
un recorregut triangular que

passa pel monestir de Santes
Creus, el més antic de l’orde a
Catalunya i on descansen les
restes d’antics reis; el monestir
de Vallbona de les Monges,
regentat per una comunitat
religiosa femenina des de fa
més de 850 anys, i el monestir
de Poblet, Patrimoni Mundial de
la Humanitat per la UNESCO
i que alberga una comunitat
monàstica.
www.rutadelcister.info

Pobles medievals,
esglésies romàniques i
monestirs de mil anys
d’antiguitat esperen un
caminant àvid de cultura i
tradició.
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A la Catalunya medieval,
els pelegrins a Santiago de
Compostel·la travessaven el
Pirineu pel Coll de Panissars,
a la Jonquera. Avui, el monestir
de Sant Pere de Rodes, que
treu el cap pel Mediterrani, és
un magnífic punt de partida
per al senderista que pretén
recórrer l’antiga ruta jacobea en

passar per Catalunya. L’itinerari
ha estat recuperat i senyalitzat
per enllaçar una llarga llista de
pobles i ciutats marcats per la
història i pel pas dels mateixos
pelegrins, que arribaven a
poblacions com Girona, Vic
o Manresa, i en santuaris
tan importants com el de
Montserrat.
www.catalunya.com/camino-desantiago-24-1-61

FRANÇA

santuari de Queralt, a Berga, i el
castell de Montsegur, a França,
travessant el Parc Natural del
Cadí-Moixeró.
www.camidelsbonshomes.com
www.cerdanya.org

El Camí dels Bons Homes
rememora la ruta de fugida,
a través de les muntanyes,
que van protagonitzar al segle
xiii els càtars, cristians que
propugnaven la puresa d’esperit
enfront del materialisme adoptat
per l’alta jerarquia de l’Església
catòlica de l’època. Aquesta
ruta transpirinenca uneix el

PropOsta en un clic
Trekking autoguiat de 10 dies amb
allotjaments en règim de mitja pensió,
dossier de la travessa, mapes i opció de
transport d’equipatges.
www.pedratour.com
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En els darrers anys s’han popularitzat les rutes entre refugis
de muntanya, travesses circulars que es fan en 4 o 5 jornades,
pernoctant en hostalatges amb servei de sopar, esmorzar i
pícnic per a la jornada següent. En moltes d’aquestes rutes s’hi
pot adquirir un forfait que inclou la reserva en els allotjaments
i un passaport de segellat que acredita que s’han completat
totes les etapes de la ruta.

Dificultat

Distància

Circular

Etapes

Època

Edat

Desnivell

Interès
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Reptes i
rutes a mida

Pirineus

Pirineus

Costa Barcelona

Carros de Foc
Entre llacs i refugis per
Aigüestortes

La Porta del Cel
Coronar el cim
de Catalunya

Els 3 Monts
Del Montseny
a Montserrat

ll

55 km

l

65 km

ll

5-7

5

6

9.200 m+

11.000 m+

1.384 m+

Carros de Foc és una travessa mítica, de paisatges impressionants i pensada per a senderistes amb una bona preparació física. Aquesta
ruta d’alta muntanya connecta nou refugis del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Transcorre per indrets icònics, com els
cims d’Els Encantats i l’Estany Negre.
www.carrosdefoc.com

105,5 km

La Porta del Cel és un recorregut que es
desenvolupa íntegrament en zones d’alta
muntanya. La travessa enllaça quatre refugis i
transcorre dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu,
el més extens de Catalunya, tot coronant
la Pica d’Estats (3.143 m), el “sostre” de
Catalunya. Passa per llacs d’origen glacial,
entre ells, el de Certascan.

Els 3 Monts és una ruta sense dificultat
tècnica per tres espais protegits: el Parc
Natural del Montseny, el Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montserrat.
El trajecte inclou boscos de faigs, formacions
rocoses i arquitectura romànica i modernista,
a més de la comoditat d’estar a 45 minuts en
cotxe de Barcelona.

www.laportadelcel.com

www.els3monts.cat
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Cavalls del Vent
Travessa amb
inspiració tibetana

El Cinquè Llac
Camins de
màgia i misteri

l

84,2 km

4-5

5

5.600 m+

6.299 m+

La ruta Cavalls del Vent és indispensable per
descobrir els ecosistemes i paratges del Parc
Natural del Cadí-Moixeró. Gira a l’entorn de
vuit refugis de muntanya en els quals onegen
les banderes de pregària tibetanes que
donen nom a la travessa. Durant el recorregut
s’admira el massís del Pedraforca.
www.cavallsdelvent.com
www.cerdanya.org
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l

105,30 km

El Cinquè Llac és una travessa circular sense
dificultats tècniques que permet descobrir els
Pirineus de Catalunya. La ruta, de cinc jornades, deixa per al final l’enigmàtic “cinquè llac”,
el de Montcortès, una reserva d’aigua d’origen
càrstic. Durant tot el camí, el senderista gaudeix de la presència de l’aigua, es nodreix de la
rica gastronomia local i descansa en cases de
turisme rural i sostenible.
www.pirineuemocio.com

www.hikingeurope.net

Un món únic
i divers
Catalunya atresora una llarga tradició d’excursionisme que
retroalimenta un sentiment d’inclinació i respecte per la natura.
S’han catalogat i senyalitzat rutes de diverses distàncies en
indrets com les muntanyes pirinenques; a la costa; a les valls; a
la vora de rius; entre vinyes, fruiters i oliveres; a tocar de pobles
i ciutats... Aquestes rutes ajuden a conservar entorns únics i
irrepetibles perquè tots en puguem gaudir.

© Casa Leonardo

Pirineus

L’objectiu de Hiking Europe és donar a conèixer,
a través del senderisme, zones rurals d’alt
interès natural i cultural que tradicionalment
han quedat al marge de les rutes turístiques
convencionals. D’aquesta manera, es creen
noves oportunitats de desenvolupament
sostenible i es potencia la creació de rutes
assequibles a aficionats de tots els nivells. Tots
els itineraris compleixen una sèrie de requisits
que els fan adequats per a persones que
s’inicien en aquest tipus d’activitat vacacional.
Sumen 1.170 km i es reparteixen per quatre
països: el comtat de Dubrovnik-Neretva, a
Croàcia; la regió Emília-Romanya, a Itàlia; el
comtat de Donegal, a Irlanda; i, a Catalunya, les
regions dels Pirineus i la comarca vitivinícola
del Priorat, a la Costa Daurada.

© Maria Rosa Ferré / Infotur

© El Cinquè Llac
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Pirineus

HIKING EUROPE,
rutEs sEnSE FRONTERES
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Pirineus

Ruta a la llibertat
Homenatge als
perseguits

Els Bastions
Pels cims
del Pirineu oriental

Serra de Monestirs
Al bressol medieval
de Catalunya

Refugis del Torb
Ruta de transhumants
i pelegrins

1

l
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Pirineus

Pirineus

65 km

2

l

105 km

3

l

4 dies

5 dies

5

5.227 m+

6.852 m+

2.490 m+

A mig camí entre el Parc Natural de l’Alt Pirineu
i el dels Pirineus d’Ariège, a França, aquesta
ruta entre quatre refugis de muntanya és un
homenatge a tots els que al llarg de la història
van travessar els Pirineus, en totes dues direccions, a la recerca de la llibertat. Muntanyes de
Llibertat és una ruta d’alta muntanya, per a excursionistes experimentats, que permet gaudir
de paratges com el llac de Certascan.

Amb sortida i arribada a Ribes de Freser,
aquesta ruta de muntanya discorre pels cims
més imponents de la vall de Ribes, al cor dels
Pirineus de Catalunya. La travessa afronta
cims emblemàtics com el Puigmal (2.910 m), el
Bastiments (2.883 m) i el Taga (2.038 m), que
conformen un mirador pirinenc espectacular
en una zona de gran tradició muntanyenca i de
gastronomia remarcable.

www.muntanyesdellibertat.com

www.elsbastions.com

65 km

4

l
12-16

78 km

5 etapes

5

Del Pirineu al mar

Travessa amb
aroma mediterrània
l

12-16

4.514 m+

Serra de Monestirs és una ruta circular
que es fa en cinc etapes. Té l’inici a Ripoll, “el
bressol de Catalunya”, i uneix tres grans monestirs medievals: Santa Maria de Ripoll, amb
la portalada romànica del segle xii; Sant Joan
de les Abadesses, del segle ix, i Sant Pere de
Camprodon. Es pot fer amb audioguia i hi ha
servei d’allotjament i menjars en edificis antics.

La travessa Refugis del Torb uneix a peu la vall
de Núria amb el Canigó, dos llocs emblemàtics
amb els respectius cims: el Puigmal (2.910 m) i
el Pic del Canigó (2.784 m). La ruta avança per
camins històrics, transitats durant segles per
pastors transhumants, pelegrins i soldats. Es pot
descansar en refugis i reservar el servei de mitja
pensió, track de GPS i material tècnic.

www.pirineuemocio.com
www.serrademonestirs.com

www.apasdisard.com
www.refugisdeltorb.com

107 km

5

12-16

5.200 m+

Aquesta travessa de mitja muntanya connecta
Camprodon i Cotlliure, al Pirineu oriental francès.
La ruta alterna paisatges de fagedes atlàntiques,
sureres mediterrànies i pobles solitaris, i ofereix
unes vistes panoràmiques impressionants amb
el mar a l’horitzó. Durant l’itinerari autoguiat, el
senderista gaudeix de les ressenyes històriques
que han transcorregut en aquestes muntanyes
al llarg dels anys.
www.apasdisard.com
www.delpirineualmar.com

Santuari de Núria

L’OLLA DE
LA FERTILItat
És llegenda i tradició que la dona que
toca la campana mentre posa el cap
dins l’olla que hi ha al santuari de
Núria aconseguirà concebre un fill. Es
desconeix l’origen d’aquesta creença,
que, segons l’etnòleg i flolklorista Joan
Amades, podria trobar-se en un menhir
que hi havia antigament a la vall i que ja
atorgava a les dones que el tocaven el
do de la fertilitat.
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Pirineus

Pirineus

El Ripollès-L’Alt Empordà 7 Vall de Barcedana
Sense rellotge, per boscos,
Camins antics que
camps i cascades
arriben a la mar
6

Sabies que...

HI HA un camÍ
excavat
a la roca
Les parets del congost de Mont-rebei,
entre les comarques del Pallars Jussà i
la Noguera, arriben a tenir més de 500
metres de caiguda vertical i, en alguns
punts, l’amplària mínima és només de 20
metres. El travessa un únic camí excavat
parcialment a la roca, que permet gaudir,
deixant enrere el vertigen, d’una vista
impressionant i espectacular de l’indret.
16

llll

500 km

l

9,86 km

1

12-16

www.itinerannia.net

Aquesta ruta circular va en direcció a l’est
i té com a punt de partida la masia Mas de
Bruquet, al Pallars Jussà. El camí és relaxat,
ideal per detenir-se a albirar el contrast de
paisatges i la combinació perfecta entre
boscos, torrents, cascades, masies i camps
de cultiu. Es pot allargar la ruta per visitar
l’espectacular Cova Negra de Matasolana.
www.masdebruquet.cat

Pirineus

Pirineus

Mont-rebei
El pas de vertigen
del congost

Ruta de l’Ermità
Camí silenciós
d’ermites i de refugis

Aigüestortes
La màgia de l’aigua
a les altures

8

l

237 m+

La xarxa de rutes Itinerànnia ha recuperat els
antics camins i senders que unien els pobles
de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i
l’Alt Empordà. El resultat és una malla de més
de 2.800 km de senders senyalitzats amb
una banderola groga, que es poden combinar
entre si, i que transcorren per espais d’interès
històric, cultural i gastronòmic. La plataforma
proposa diverses rutes així com la possibilitat
de personalitzar-les.

Pirineus

9

6,9 km

1

l
6-11

355 m+

La força del riu ha tallat la serra del Montsec
i ha creat el congost de Mont-rebei. L’ésser
humà ha excavat un camí a la roca i, sovint,
la presa de Canelles fa que pugi el nivell de
l’aigua..., un paisatge espectacular i de vertigen. La ruta circular, organitzada per Mas de
Bruquet, recorre gairebé 7 km fins que arriba
al final del congost. Si l’embassament està ple
s’ha de tornar pel mateix camí.
www.masdebruquet.cat

105 km

10

l

5 dies

4 dies

6.270 m+

3.300 m+

La Ruta de l’Ermità, que comprèn les serres
del Cadí-Moixeró, el Catllaràs i el Picancel,
recupera els camins que comunicaven els
antics comtats de Berga, Urgell i Ripoll.
Per valls boscoses i cims alpins, aquesta
travessa entre refugis descobreix una vintena
de monuments històrics, temples i ermites
romàniques, i desperta en qui camina una
agradable sensació d’assossec i contacte
amb el medi.
www.rutaermita.com

54 km
12-16

La Màgia d’Aigüestortes és una travessa que
descobreix en quatre etapes els dos sectors
principals del Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici. L’itinerari sorprèn
el senderista per la seva gran bellesa i per la
presència protagonista de l’aigua, en forma
de petits llacs d’origen glacial. La ruta es fa
amb un guia de muntanya titulat i expert en la
fauna, la flora i la geologia del parc.
www.rutespirineus.cat
17

HI HA PATRIMONI
MUNDIAL A
la vall de boí
Els pobles que formen la Vall de Boí
conserven un tresor que l’any 2000
va ser declarat Patrimoni Mundial
per la UNESCO. Es tracta del conjunt
d’esglésies romàniques, que s’han
conservat al llarg dels segles gràcies
a l’aïllament de la vall fins ben entrat
el segle xx.
18
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Pirineus

Pirineus

Pirineus

Pirineus

Pica d’Estats
El clàssic 3.000,
sostre de Catalunya

Pirineu romànic
Vuit esglésies pel
camí de l’aigua

La Vall de Boí
L’encant ancestral
dels fars

Muntanyes Màgiques
El repte de caminar
pels cims

La Garrotxa
Entre volcans
i colades de lava

11

Sabies que...

© Arxiu del Patronat de la Vall de Boi

© Rutes Pirineus Turisme Actiu d’Alta Muntanya, SL

© IMAGEN M.A.S. / INFOTUR

Pirineus

l

18 km

1

l
12-16

1.500 m+

La Pica d’Estats, amb 3.143 m d’altitud,
és el punt més alt de Catalunya i una de les
muntanyes més populars i conegudes del
territori. L’espectacular ascensió a “la Pica”
per la Vall Ferrera, una vall tranquil·la i poc
concorreguda, es culmina en una jornada i és
un dels grans clàssics del muntanyisme als
Pirineus de Catalunya. El cim és una magnífica
talaia natural que ofereix meravelloses vistes de
tot el Pirineu català.
www.rutespirineus.cat

12

3 dies

13

5-6 km

l
6-16

160-200 m+

La Vall de Boí atresora un preciós conjunt
d’esglésies romàniques, construccions dels
segles xi i xii, que guarneixen aquesta vall
rústica i amable. La ruta Romànic pel camí
de l’aigua proposa visitar a peu, durant tres
dies, les vuit esglésies romàniques de la vall
partint del balneari de Caldes de Boí. Hi ha
l’opció de triar entre tres itineraris autoguiats
segons el nivell de dificultat.
www.vallboi.cat

1

14

10 km

l
6-16

120 m+

L’estiu és època de falles al Pirineu, i especialment a la Vall de Boí, on la tradició diu que
s’ha de baixar la muntanya amb les falles
cremant. Una manera excel·lent de conèixer
aquesta tradició i cultura ancestrals és amb la
ruta de Boí a Barruera que uneix els fars, els
punts on s’encenen les falles, a la part alta de
la muntanya.
www.vallboi.cat

98,47 km

15

l

5

3 dies

7.489 m+

480 m+

Muntanyes Màgiques és un repte per als
amants del senderisme d’alta muntanya.
Permet viatjar a peu en època estival, quan
la neu deixa pas al verd dels prats, des de
Ribes de Freser (el Ripollès) fins a Estana (la
Cerdanya), i coronar un total de disset cims
(entre ells, el Bastiments o el Puigmal). És una
ruta exigent i espectacular, que a l’hivern està
reservada a esquiadors i alpinistes.

21 km

Entre les muntanyes dels Pirineus i la sorra de
la Costa Brava s’amaga un territori natural de
volcans i colades de lava basàltica. Aquesta
ruta de tres dies pel Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa recorre paisatges de
vegetació exuberant de gran valor botànic,
boscos d’alzines, faigs i roures, rius, aiguamolls
i fins a catorze volcans!
www.itinerannia.net

www.pedratour.com
19

Pel Pallars Jussà
Quatre rutes
com quatre pètals
17

l

l
6-16

200 m

El clima de la vall i una ubicació privilegiada als
peus del Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant
Maurici fan que la Vall Fosca abraci una gran
varietat d’herbes aromàtiques i medicinals,
i de flors i fruits per elaborar sabons i licors.
La casa rural Casa Leonardo, juntament amb
l’empresa Naturalwalks, organitza sis sortides
que combinen senderisme i ecoturisme.
www.casaleonardo.net

4

12-16

400 m+

Com si fossin els quatre pètals d’una flor,
La flor de Casa Leonardo és una proposta
de quatre itineraris circulars que comencen
a la casa rural, a Senterada, la porta natural
d’entrada a la Vall Fosca. Cada etapa es pot
seguir a través dels tracks corresponents i
amb l’ajuda d’un GPS gratuït.
www.casaleonardo.net

el refugi
dels follets
del bosc
Diu la llegenda que a la zona pirinenca
hi habiten, des de temps immemorials,
uns éssers diminuts, d’origen mitològic,
que responen al nom de minairons.
Viuen a l’interior dels troncs secs i
qui els troba es converteix en el seu
amo, per al qual treballen de manera
incansable. Moltes de les tarteres dels
Pirineus, expliquen, han estat obres
d’aquests follets.

© MónNatura Pirineus

Pirineus

La Roca del Corb
Recorregut tenyit de
prehistòria

Son, el Pallars Sobirà
La vida salvatge
als Pirineus

18

Pirineus fantàstics

7-15 km/etapa

Pirineus

l
1

10,1 km

19

l
12-16

© Arthur Friedrerich Selbach / Infotur

La Vall Fosca
Camins, plantes
i receptes naturals
6 sortides

© Hotel Can Boix
© Turismo Verde, S.L. / Infotur

Pirineus

16

20

© Casa Leonardo

© Casa Leonardo

Pirineus

2 km
6-16

570 m+

Caminar fins a l’emblemàtica Roca del Corb i
el Roc de Cogul, sortint de l’Hotel Can Boix,
i de tornada visitar Peramola, una bonica vila
de l’Alt Urgell. Els clients de l’hotel disposaran
d’informació detallada sobre aquesta ruta
autoguiada (mapa, geolocalitzacions, punts
d’interès històric...). En el recorregut es visiten
construccions troglodites i la capella romànica
de Sant Salvador.

L’entorn de MónNatura Pirineus ofereix
a l’amant de la natura, i en particular als
caminants, una àmplia gamma de paisatges,
colors i rutes que varien segons l’estació
de l’any. En aquest espai, situat a pocs quilòmetres de Son (el Pallars Sobirà), el senderista descobreix boscos frondosos de pi
negre i prats verds, i pot veure el despertar
de les marmotes, els óssos i les papallones.

www.canboix.cat

www.monnaturapirineus.com

Art de pedra

Els PONTS
del pallars
La comarca del Pallars Sobirà
conserva encara avui molts ponts
medievals, construïts amb pedres.
Aquests ponts, de gran bellesa i
patrimoni arquitectònic de la zona,
eren un element vital per a la
comunicació entre els pobles de les
valls, separats per una infinitat de
rius i rierols. A més, es troben en llocs
idíl·lics que ens remunten al passat.
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© Kokopeli

© Hotel Vall Fosca. Foto de Jordi Tutusaus

© Hoteleria d’Àneu, SL

Pirineus

Pirineus

Pirineus

Pirineus

Miradors del Cadí
Senderisme ecoturístic
a ritme familiar

Bosc del Gerdar
El paradís de les criatures
fantàstiques

Valls d’Àneu
Mobilitat sostenible
per la vall del Gerber

Estanys pirinencs
Pels paisatges
de l’electricitat

Vall de Núria
Descens
des del santuari

20

l

7-8 km

1 dia

21

l
0-11

250 m+
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© Hoteleria d’Àneu, SL

© Cerdanya Ecoresort

Pirineus

2,5 km

1

22

l
0-16

180 m+

Aquesta ruta recorre, a ritme familiar, els
voltants de Prullans (la Cerdanya) fins a arribar
als Miradors del Cadí, amb parada prèvia a
l’hort ecològic: un gran espai conreat amb
una rica varietat de verdures i vegetals que
els petits senderistes recolliran i es menjaran, més tard, en el restaurant del Cerdanya
Ecoresort.

Recorregut fantàstic i familiar pel bosc del
Gerdar, a la zona perifèrica del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, basat
en la llegenda dels minairons, éssers fantàstics i diminuts que habiten a la zona pirinenca
des de temps remots. La ruta, organitzada
per l’Hotel La Morera, recorre la pista de l’ós
bru fins a arribar a la cascada del Gerber.

www.discoverpyrenees.com
www.cerdanyaecoresort.com

www.hotel-lamorera.com

8,4 km

1

l
6-16

230 m+

Una de les perles que amaguen les Valls
d’Àneu és la vall del Gerber. La ruta que
organitza l’Hotel La Morera transcorre per
aquesta vall glacial, amb llacs d’alta muntanya
de gran bellesa natural. És ideal per a famílies
i permet iniciar-se en el senderisme en un
entorn d’altura.
www.hotel-lamorera.com
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5,5 km

1

24

l
6-11

281 m+

Senderisme amb història

6,5 km

9 hores

6-16

1.100 m-

Paisatge i història de la Vall Fosca combinats en
una mateixa ruta circular que explica al senderista com i què es va viure a principis del segle
xx en aquestes terres que ara trepitja. Perquè
aquestes valls són testimoni del naixement de
les centrals elèctriques que duen l’electricitat industrial a la resta del territori català. El recorregut
uneix les llacunes de Gento, Tort i Colomina.

El ferrocarril de cremallera s’obre pas per
les parets estretes de les muntanyes fins a
arribar a la Vall de Núria, un paratge preciós
i emblemàtic situat entre els alts cims dels
Pirineus i el refugi del santuari de Núria. En
aquest punt, situat a 2.000 m d’altitud, s’inicia
la ruta de descens pels senders senyalitzats
fins al poble de Queralbs.

www.hotelvallfosca.com

www.kokopeliadventure.com

la primera
hidroelÈctrica
A cataluNYa
La gran reserva d’aigua de la Vall Fosca,
que supera els 50 milions de m3, va
permetre que es projectés la construcció
de la central hidroelèctrica de Capdella
a finals del segle xix. Una obra faraònica
per a la qual també es van construir
carreteres, funiculars i canalitzacions,
de manera que, ja el 1914, es va poder
posar en marxa la primera gran central
hidroelèctrica de Catalunya.
www.vallfosca.net
23

peregrinar
pEr la cerdanya
Els pelegrins procedents de l’Europa
meridional feien servir una ruta alternativa
per travessar Catalunya en la peregrinació
cap a Santiago de Compostel·la. Aquesta
ruta recorre la Cerdanya d’est a oest,
en cinc etapes. Un recorregut de 41
quilòmetres, amb poc desnivell, durant
el qual el senderista s’endinsa en una
comarca silenciosa i explora una vall de
gran bellesa i apta per caminar en família.
www.cerdanya.org
24

Val d’Aran

Costa Barcelona

El Ripollès
Ruta hivernal
per construir un iglú

Camin Reiau
Vells camins de
la Val d’Aran

Via Calda
Ruta de balnearis
per la Vall de Boí

Serra del Litoral
Passejos amb aroma
mediterrània

l

26

4 km

1/2 dia

l
6-16

150 m+

150 km

27

l

88 km

28

l

10 dies

4/5 dies

6

6.070 m+

4.445 m+

3.656 m+

Comença el recorregut a l’estació d’esquí
Vallter 2000, a l’extrem nord de la comarca del
Ripollès. Seguint el curs del torrent, el senderista, equipat amb raquetes de neu, es dirigeix
fins al refugi d’Ulldeter, on culmina l’objectiu de
la caminada: trobar el lloc idoni per construir un
iglú, una activitat molt útil per a muntanyencs,
ja que un iglú és un refugi natural per passar-hi
la nit, a 0 ºC i sense vent.

El caminant viu d’alguna cosa més que de
fer passes. Història, cultura, gastronomia...
són aspectes del camí que també alimenten
el senderista. Camin Reiau és una ruta que
recorre la Val d’Aran, des de Montgarri fins a
Sant Joan de Toran, i uneix els 33 pobles de
la vall pels camins d’antany. Un viatge a peu,
sense dificultats tècniques, per descobrir els
costums i la història d’aquesta zona.

www.guiesamadablam.com

www.caminreiau.cat

El senderisme i els circuits d’aigües termals
combinen d’allò més bé. La prova n’és la Via
Calda, una travessa que enllaça, a partir de
les muntanyes, els millors banys termals dels
Pirineus de Catalunya, a les localitats de Boí,
Tredós, Arties, Vielha i Els. Entre balnearis, el
senderista descobreix les esglésies romàniques i els llacs de la Vall de Boí.
www.visitvaldaran.com/ca/item/via-caldagrandes-rutas/

© MARC CASTELLET PUIG / INFOTUR
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Val d’Aran
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Pirineus

© José Luis Rodríguez / Infotur

© Guies Ama Dablam
© Patronat de Turisme de la Cerdanya

Pirineus

106 km

El Maresme és un territori ideal per als amants
de l’excursionisme que volen alternar els
passejos a la vora del mar amb les rutes per
la serra del Litoral. La ruta Senders del Maresme consta de 500 km de camins, pistes
i senders per ser recorreguts a peu, amb
bicicleta o a cavall.

Costa Barcelona

FESTES
DE LA VEREMA
Vilafranca del Penedès disposa de més
de 50 quilòmetres de camins rurals, una
estructura de camins radial, àmplia i
potent que permet anar a peu des de la
ciutat fins als pobles propers i conèixer
els espais naturals que envolten la
capital de l’Alt Penedès.
www.barcelonaesmoltmes.cat

www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/
natura/rutes-i-senderisme/xarxa-de-sendersdel-maresme
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30 De Montserrat a Vic
GR 151. Camí Oliba
Recorregut entre esglésies Seguint les empremtes
i monestirs
del pelegrí
29

l

26

115,18 km

l

6

5

486,7 m+

334,6 m+

88 km

Aquest sender de gran recorregut proposa un
viatge pels orígens de Catalunya, quan personatges com el bisbe i abat Oliba van cristianitzar aquestes terres sembrant-les d’esglésies
i monestirs. El tram que uneix Vic amb Sant
Joan de les Abadesses, d’alt valor paisatgístic,
descobreix joies del romànic català com ara els
monestirs de Sant Pere de Casserres, Ripoll o
Sant Joan de les Abadesses.

Un altre tram del Camí Oliba és el que uneix
Montserrat, simbòlic centre de pelegrinatge,
amb Vic, a Osona, ciutat que combina
diversos recursos arquitectònics d’alt valor
històric. Al llarg de la ruta es poden admirar
exemples del patrimoni romànic de primera
categoria, com el Món Sant Benet, la basílica
de Santa Maria de la Seu de Manresa o el
monestir de l’Estany.

www.camioliba.cat
www.pedratour.com

www.camioliba.cat

de barcelona
a montseRRAT

A l’edat mitjana, per arribar a peu a
Montserrat des de Barcelona, el pelegrí
havia de travessar el riu Llobregat
en diverses ocasions. Durant molt de
temps només hi havia dos ponts que
permetien travessar-lo: el Pont del
Diable, a Martorell, construït sobre
fonaments romans a finals del segle xiii,
i el de Monistrol, de principis del xiv.

© Miguel Raurich / Infotur.

Costa Daurada

Costa Daurada

El Priorat
Enosenderisme:
rutes, vinyes i vi

Ruta dels Refugis
Aventura
entre vinyes

31

Senderisme medieval

© Imagen M.A.S. / Infotur

Paisatges Barcelona

© Maria Rosa Ferré / Infotur

© juan josé pascual / infotur

© Associació Rutes del Romànic

© Associació Rutes del Romànic

Paisatges Barcelona - Pirineus

l

370 km

32

l

90 km

4 dies
4.448 m+

La Xarxa de Camins del Priorat és una
xarxa de senders a la comarca del Priorat que
recupera antics camins i veredes històriques
per practicar el senderisme i conèixer, alhora,
les excel·lents vinyes de la regió; tastar els
productes que l’han fet mundialment coneguda, l’oli i el vi, i visitar monuments arquitectònics com la cartoixa de Scala Dei.
www.turismepriorat.org

Pels capriciosos relleus del Parc Natural de
la Serra de Montsant i les Muntanyes de
Prada de Conflent, la Ruta dels Refugis
planteja un recorregut per etapes entre quatre
refugis: Cornudella de Montsant, la Mussara,
Mont-ral i Prada de Conflent Park. L’itinerari
aprofita els camins històrics, que, sinuosos,
revelen poblets i racons amagats entre vinyes
i muntanyes.

Costa Daurada

La inspiració
de gaudí

La sinuoses i capricioses formes de la
natura van ser font d’inspiració per a
l’arquitecte modernista Antoni Gaudí. A
les Muntanyes de la Costa Daurada, al
municipi d’Argentera, trobem el Collet
Rodó. Les seves roques i coves van servir
de “model” a l’artista català per crear
obres com la Pedrera o el Park Güell.
www.muntanyescostadaurada.cat

www.larutadelsrefugis.cat
27

Costa Daurada

Terres de Lleida

El Brogit de la Vall
Seguint el curs
del riu Brugent

Trek&Vi al Priorat
Pels senders
del Montsant

De l’Urgell a la Segarra 36 Línia de costa
Descobrir el patrimoni
Senders amb el mar
arquitectònic rural
de fons

33

Una pausa en el camí

DElícieS
AUTòCTONeS

L’encant del poble medieval de
Montblanc, capital de la comarca
Conca de Barberà, és una bona excusa
per fer una pausa durant el camí. Entre
les muralles d’aquesta vila encara
ressona la llegenda del cavaller sant
Jordi, i en aquestes terres s’hi conrea
el trepat, una varietat autòctona de
raïm que el senderista pot tastar
convertida en vins excel·lents.
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l

70 km

34

l

4

3

800 m+ (màx.)

350 m+

8-13 km

Costa Brava

35

l
12-16

© Oriol Clavera / Infotur

© Daniel Punseti / Arxiu Camí de Ronda®

© La torre del Codina

© El Brogit

© miguel raurich / infotur
© Maria Rosa Ferré

Costa Daurada

9,17 km

2 hores

l
6-16

134 m+

Terres de Lleida

43 km

3

12-16

1.226 m+

La ruta circular d’El Brogit de la Vall recorre
en quatre etapes les comarques del Baix
Camp, la Conca de Barberà i l’Alt Camp,
seguint el curs del riu Brugent, des que neix,
a Capafonts, fins que desemboca, al riu Francolí. Tot i que es pot assolir en menys temps,
aquesta modalitat (la Trescamons) permet assaborir tots els detalls i contrastos del paisatge.
La ruta es pot fer amb guia o autoguiada.

Trek&Vi al Priorat és una proposta per
descobrir els racons de la mística muntanya
de Montsant: la història, els paisatges, la gastronomia i els vins, a través de tres excursions
circulars ben diferenciades. El senderista
pot admirar el Priorat des dels impressionants cingles del vessant sud del Montsant,
passejar pel mític poble de Siurana i tastar els
excel·lents vins DOQ Priorat.

L’entorn rural que uneix els pobles de l’Urgell i la
Segarra descobreix al senderista un patrimoni
arquitectònic rural d’allò més ric, format per
construccions (o pletes) de pedra seca, element
típic de les zones mediterrànies. La ruta que
recorre aquests camins, amb inici a la casa rural
La Torre del Codina —catalogada com a bé patrimonial d’interès local—, mostra un interessant
conjunt d’aquestes cases i cabanyes.

El Camí de Ronda proposa una travessa
lineal de 43 km per fer en tres etapes entre
Sant Feliu de Guíxols i Begur, utilitzant l’antic
sender que vorejava la costa. La ruta entrellaça les diverses platges, cales i poblacions
de la costa mentre travessa espais naturals
protegits. Tot el recorregut transcorre al costat
del mar per camins i senders aptes exclusivament per circular-hi a peu.

www.elbrogit.com

www.elbrogit.com

www.latorredelcodina.com

www.camideronda.com

El camí
ignasià

L’itinerari de peregrinació entre Azpeitia
(Guipúscoa) i la cova sagrada de Manresa
(Barcelona) en la qual sant Ignasi de
Loiola va viure l’experiència espiritual
que va marcar la seva vida es coneix
com Camí Ignasià. En el tram català de la
ruta, el pelegrí visita esglésies, ermites i
cenobis, viatjant a través dels paisatges
i pobles que van conduir el sant cap als
seus Exercicis espirituals.
www.caminoignaciano.org/ca
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De Girona a la costa
Senders històrics
entre el mar i la ciutat

Pirineu de Girona
Activitats a la natura

espais
protegits a
la costa brava
El Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà és el segon més
important de Catalunya d’aquestes
característiques i una de les principals
zones humides del territori. Les
gairebé 5.000 hectàrees de superfície
concentren un gran nombre d’espècies
autòctones de flora i fauna. Rius,
aiguamolls, mar... Meravelles per
descobrir i explorar.
30

ll

140 km

8

+ 13

www.camideronda.com

Ennatura’t és un programa que recull tot
tipus d’activitats a l’aire lliure a la Costa Brava
i al Pirineu de Girona. Un ampli ventall de propostes que inclou totes les modalitats i que es
poden realitzar durant tot l’any.
https://es.costabrava.org/que-hacer/naturaleza-y-turismo-activo/ennaturat-el-festival-delas-actividades-en-la-natura

© Oriol Alamany / Infotur

Paisatges Barcelona - Costa Barcelona

Pirineus - Paisatges Barcelona

GR 5. Sender
dels Miradors
De Sitges a Canet de Mar

GR 4. De Puigcerdà
a Montserrat
Descens a l’indret de culte
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Serra del Catllaràs

3.887 m+

Unir la ciutat de Girona amb la Costa Brava i el
camí de ronda és una ruta circular dissenyada
per conèixer l’encant dels contrastos entre el
mar, la muntanya i els abruptes penya-segats
de la Costa Brava. La ruta permet descobrir
senders històrics, pobles medievals, platges
paradisíaques de l’Empordà i la ciutat de
Girona. Un 80 % de la ruta transcorre per
espais naturals protegits.

© Felipe J. Alcoceba / Infotur
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ll
12-16

© josé luis rodríguez / infotur

Costa Brava
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Meravelles naturals

© Juan José pascual / Infotur

© Daniel Punseti. Arxiu Camí de Ronda®

© lluís carro / infotur

Costa Brava

camins
bucòlics
Caminant pels senders de gran o
petit recorregut que s’estenen per la
serra del Catllaràs, a l’Alt Berguedà,
el senderista tindrà l’oportunitat, i la
sorpresa, de trobar restes del passat
miner d’aquestes terres mentre
s’endinsa en frondosos i exuberants
boscos de faigs, avellaners i pins. A la
tardor, el paisatge es tenyeix d’ocres i
la terra s’omple de bolets.

llll

201,72 km

8

40

llll

171,58 km

11

Conegut com el Sender dels Miradors, el
GR 5 comença i acaba a la costa mediterrània,
de Sitges a Canet de Mar, però el seu traçat
circula per la zona d’interior. Recorre sis parcs
naturals: el del Garraf, l’Ordal, Montserrat,
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Montseny,
i el Montnegre i el Corredor. Es recomana dur
prismàtics per gaudir del paisatge i el patrimoni
arquitectònic.

Comença a l’Alta Cerdanya, a menys d’un quilòmetre de Puigcerdà, i arriba fins a Montserrat.
Assoleix els 2.106 m al Coll de Pal i passa per
paratges de gran bellesa com el Parc Natural del
Cadí-Moixeró i la serra del Catllaràs. Deixant enrere la muntanya, el sender travessa la comarca
del Bages i transcorre pel límit del Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac fins a arribar a
Montserrat.

http://senders.feec.cat/gr-5

http://senders.feec.cat/gr-4
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Empúries va ser la porta d’entrada
de la civilització grega a la península
ibèrica. Més tard, el lloc va ser
conquerit pels romans, que, l’any
100 a. C., van construir-hi una
pròspera ciutat. Avui resten les ruïnes
d’aquest petit imperi, de visita gairebé
obligada per al caminant inquiet.

© Turismo Verde SL / Infotur

Costa Barcelona - Costa Brava - Pirineus

GR 1. De l’Empordà
al Pallars Jussà
Històric i transversal

GR 83. De Mataró
al Canigó
Camí del Nord

41

llll

400,44 km

14

També conegut com Sender històric, perquè
passa pels territoris conquerits al segle viii per
Carlemany —per fer una barrera defensiva a la
frontera sud del regne dels francs—, travessa el prepirineu català sortint de Sant Martí
d’Empúries, a l’Empordà. Suma més de 400
quilòmetres fins a arribar al congost de Montrebei, a la comarca del Pallars Jussà.
http://senders.feec.cat/gr-1

42

llll

201,77 km

10

Aquest sender recupera els camins de pas que
utilitzaven persones de diferents oficis: miners,
transportadors de mercaderies, transhumants,
moliners, etc., i que també van servir a milers
d’exiliats, entre el gener i el febrer del 1939,
mentre fugien a França. Comença a la platja del
Callao de Mataró i travessa les comarques del
Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, la Garrotxa, el Ripollès, el Vallespir i el Conflent (França).
http://senders.feec.cat/gr-83
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© Val d’Aran

grecs
i romans
a empúries

© Servicios Editorials Georama / Infotur

© IMAGEN M.A.S. / INFOTUR

Fa milers d’anys...

Costa Brava - Pirineus
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INFORMACIÓ PRÀCTICA

ALLOTJAMENTS PER AL SENDERISTA
La Guingueta d’Àneu

Oliana

Terres
de Lleida

Informació
turística

Nou càmping
KL-000015

Hostal Victor
HL-000108

Tàrrega

www.noucamping.com

www.hostalvictor.es

La Seu d’Urgell

Organyà

Ajuntament de
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
973 680 038
www.lapobladesegur.cat

Hotel Nice
HL-000232

Hotel Dom
HL-000800

www.hotelnice.net

www.hoteldom.es

La Torre de Cabdella

Peramola

L’Era del Marxant
HL-000819
leradelmarxant.com

Hotel Restaurant Can Boix
HL-000110

Alt Àneu
Hotel La Morera
HL-000547
www.hotel-lamorera.com

www.latorredelcodina.com

Castell de Mur
Hotel Terradets
HL00105
www.hotelterradets.com

Conca de Dalt
Casa Churchill
PL-000618

Alba d’Esteve
PL-000730

Hotel Vall Fosca
HL 000442
www.hotelvallfosca.com

Llimiana

www.albadesteve.com

Càmping Voraparc
KL-000064
www.voraparc.com/index.
www.voraparc.com/index.php/ca/
php/ca/

Mas de Bruquet
HUTL-000155
masdebruquet.cat

Montferrer i Castellbò
Càmping Gran Sol
KL-000015
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La Vall Fosca Ajuntament de La Torre
de Capdella
La Torre de Capdella
973 663 001
www.vallfosca.net

Val D’Aran
Vielha e Mijaran
Càmping Verneda
KVA-000041

Muntanyes de
la Costa Daurada
Reus
977 327 155
www.muntanyescosta
daurada.cat

www.campingverneda.com

www.canboix.cat

Prullans

www.casachurchill.cat

Espot

La Torre del Codina
PL-000734

campinggransol.com

Oficina de Turisme
del Priorat
Falset
977 830 119
www.priorat.cat

Cerdanya Ecoresort
HL00032
www.prullans.net

Senterada
Casa Leonardo
PL-000321
www.casaleonardo.net

Càmping

Solsona

Turisme rural

Càmping Solsonès
KCC-000043
www.campingsolsones.com

Hotel
Apartament
i habitatge turístic

© Daniel Julián / Infotur

Pirineus

EMPRESeS especialitzades en senderisme
Patronat de Turisme
de la Vall de Boí
Barruera
973 694 000
www.vallboi.cat
Turisme del Berguedà
Berga
938 247 700
www.elbergueda.cat
Turisme Cerdanya
Puigcerdà
972 140 665
www.cerdanya.org
Turisme Pallars Sobirà
Sort
973 621 002
http://turisme.pallarssobira.cat
Diputació de Barcelona
Barcelona
http://diba.cat/turisme
Patronat de Turisme
Costa Brava Girona
Girona
costabrava.org

Oficina de Turisme
del Solsonès
Solsona
973 482 310
www.turismesolsones.com

Patronat de Turisme
Costa Daurada
Tarragona
www.costadaurada.info

Osona Turisme
Vic
938 851 715 / 938 832 212
www.osonaturisme.cat

Val d’Aran
Vielha e Mijaran
973 640 688
www.visitvaldaran.com

Agències
de viatges

(rutes i guies)

Pirineu Emoció
La Pobla de Segur
973 681 518
www.pirineuemocio.com

A Pas d’Isard
La Vall de Boí
628 088 112
www.apasdisard.com

Creative Rural
Sant Cugat
608 917 099
www.creativerural.com

Camí de Ronda
La Bisbal de l’Empordà
www.camideronda.com

Rutes Pirineus
Molins de Rei
686 064 736
www.rutespirineus.cat
Pedratour
Berga
938 215 111
www.pedratour.com
Kokopeli
Adventure
Barcelona
932 955 877
www.kokopeliadventure.com/es
El Brogit
Reus
689 006 199
www.elbrogit.com

Altres

Camí Ignasià
a Catalunya
www.caminoignaciano.org
Camí Oliba
Vic
646 295 701
www.camioliba.cat

Itinerànnia
Olot
972 271 600
www.itinerannia.net
La Ruta del Cister
Montblanc
977 861 232
www.larutadelcister.info
Món Natura Pirineus
Son (Alt Àneu)
973 626 722
www.monnaturapirineus.com
Xavi Llongueras,
guia d’alta muntanya
UIAGM
Prullans
676 510 655
www.guiallongueras.com

Camí de Sant Jaume
a Catalunya
www.catalunya.com/camino-desantiago-24-1-61
Guies de muntanya
i barrancs Ama Dablam
La Vall d’en Bas
615 233 442
www.guiesamadablam.com
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Rutes per a iniciats i experts

D

PC. La Porta del Cel. Coronar EL CIM de Catalunya

l

---

11.000 m+

65 km

5

---

17. Pel Pallars Jussà

l

---

400 m+

7-15 km/etapa

4

12-16

1. Ruta a la llibertat

l

sí

5.227 m+

65 km

4 dies

---

18. La Roca del Corb

l

---

570 m+

10,1 km

1

12-16

2. Els Bastions

l

---

6.852 m+

105 km

5 dies

---

22. Valls d’Àneu

l

---

230 m+

8,4 km

1

6-16

9. Ruta de l’ermità

l

sí

6.270 m+

105 km

5 dies

---

23. Estanys pirinencs

l

---

281 m+

5,5 km

9 hores

6-11

De

D

De

11. Pica d’Estats

l

---

1.500 m+

18 km

1

12-16

24. Vall de Núria

l

---

1.100 m-

6,5 km

1

6-16

14. muntanyes màgiques

l

---

7.489 m+

98,47 km

5

---

26. Camin Reiau

l

---

6.070 m+

150 km

10 dies

---

CF. Entre llacs i refugis per Aigüestortes

ll

---

9.200 m+

55 km

5-7

---

27. Via Calda

l

---

4.445 m+

88 km

4-5 dies

---

3M. Els 3 Monts. Del Montseny a Montserrat

ll

---

1.384 m+

105,5 km

6

---

28. Serra del Litoral

l

---

3.656 m+

106 km

6

---

GR 11. Del mediterrani al Cantàbric

l

---

26.870 m+

421 km

24

---

29. GR 151. Camí Oliba

l

---

486,7 m+

115,18 km

6

---

GR 92. Catalunya amb vistes al mar

l

---

18.295 m+

583 km

31 dies

---

30. De Montserrat a Vic

l

---

334,6 m+

88 km

5

---

CS. Ruta de peLegrinatge. Camí de Sant Jaume

l

---

6.200 m+

388 km

15 dies

---

31. EL PRIORAT

l

---

---

370 km

1

---

189 km

8-9 dies

---

33. El Brogit de la Vall

l

sí

800 m+

70 km

4

---

84,2 km

4-5

---

36. Línia de costa

l

---

1.226 m+

43 km

3

12-16
---

GR 107. Camí dels Bons Homes

l

---

9.250 m+

CV. Travessa amb inspiració tibetana

l

sí

5.600 m+

4. Refugis del Torb

l

---

4.514 m+

78 km

5

12-16

GR 175. Ruta del Cister

l

---

3.295 m+

105 km

3 dies

5. Del Pirineu al mar

l

---

5.200 m+

107 km

5

12-16

5LL. EL Cinquè llac. Camins de màgia i misteri

l

sí

6.299 m+

105,30 km

5

---

10. Aigüestortes

l

---

3.300 m+

54 km

4 dies

12-16

12. Pirineu romànic

l

---

160-200 m+

5-6 km

3 dies

6-16

32. Ruta dels refugis

l

---

4.448 m+

90 km

4 dies

---

Rutes d’iniciació i/o per a tothom
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37. De Girona a la costa

ll

sí

3.887 m+

140 km

8

12-16

38. pirineu de girona

ll

---

---

---

1

+ 13

3. Serra de monestirs

l

sí

2.490 m+

65 km

5

12-16

19. Son, el Pallars Sobirà

l

---

---

2 km

---

---

20. Miradors del Cadí

l

---

250 m+

7-8 km

1 dia

0-11

21. Bosc del Gerdar

l

---

180 m+

2,5 km

1

0-16

25. Ripollès

l

---

150 m+

4 km

1/2 dia

6-16

34. trek&vi al priorat

l

---

350 m+

8-13 km

3

12-16

35. De l’Urgell a la Segarra

l

---

134 m+

9,17 km

2 hores

6-16

7. Vall de Barcedana

l

---

237 m+

9,86 km

1

12-16

6. EL RIPOLLÈS-L’ALT EMPORDÀ

l

---

---

500 km

---

---

8. Mont-rebei

l

sí

355 m+

6,9 km

1

6-11

39. GR 5. Sender dels Miradors

llll

---

---

201,72 km

8

---

13. LA Vall de Boí

l

---

120 m+

10 km

1

6-16

40. GR 4. De Puigcerdà a Montserrat

llll

---

---

171,58 km

11

---

21 km

3 dies

---

41. GR 1. De l’Empordà al Pallars Jussà

llll

---

---

400,44 km

14

---

---

6 sortides

6-16

42. GR 83. De Mataró al Canigó

llll

---

---

201,77 km

10

---

15. La Garrotxa

l

---

480 m+

16. La Vall Fosca

l

---

200 m+
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Més informació
Entitats de promoció turística
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oﬁcina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience
www.twitter.com/catexperience
@catexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

Palau Robert
(Centre d’Informació Turística de Catalunya)
Passeig de Gràcia, 107 – 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert
Horaris:
de dilluns a dissabte: 10-20 h
diumenges i festius: 10-14.30 h
Informació turística:
012 (Catalunya)
902 400 012 (fora de Catalunya)
+ 34 902 400 012 (fora d’Espanya)

Reserves
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com

Socis / Membres ACT

Oﬁcines a l’exterior de l’Agència Catalana de Turisme

Fotografies:
Foto portada: © Inmedia Solutions, SL. / ACT
Foto contraportada: © Marc Castellet / ACT
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Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+ 32 26 406 151

Europa central
info.act.de@gencat.cat
+ 49 69 7422 4873

Xina
promotion.act.cn@gencat.cat
+ 86 10 848 682 84

Països nòrdics
info.act.nordic@gencat.cat
+ 358 40 7177 295

Itàlia
info.act.it@gencat.cat
+ 39 02 873 935 73

Sud-est asiàtic
info.act.sea@gencat.cat
+ 65 622 04 022

França
info.act.fr@gencat.cat
+ 33 140 468 448

Espanya
turisme.blanquerna@gencat.cat
+ 34 915 241 000

Estats Units
info.act.usa@gencat.cat
+ 1 212 7823332

Regne Unit
info.act.uk@gencat.cat
+ 44 20 7583 8855

Rússia
info.act.ru@gencat.cat
+ 7 495 567 1871

Amèrica del Sud
info.act.latam@gencat.cat

Partners
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www.catalunya.com

Senderisme a Catalunya

