
EXCURSIÓ PER L’ESPECTACULAR CAMÍ EQUIPAT A LA VALL DEL FRESER

Els FESTIVALS DE SENDERISME DELS PIRINEUS és un projecte de cooperació territorial, nascut en l'àmbit de 
l'Alt Pirineu i Aran amb la finalitat de promoure el senderisme com una activitat d'oci saludable i sostenible. 
Les comarques que formen part de la xarxa de senders ITINERANNIA (Ripollès-Garrotxa-Alt Empordà) seguim 
formant part d’aquesta iniciativa de promoció del senderisme, que arriba a la seva sisena edició, amb 13 
festivals pel tot el PIRINEU !!!

Consulta els festivals que formen part de la xarxa itinerànnia a www.itinerannia.net/ca/festivals/
Consulta la resta de festivals dels Pirineus a www.festivalssenderismepirineus.cat/

Comparteix 
la teva experiència 
a les xarxes!
#FSP2021
#ripollesdiscoverywalking
@FSendPirineus  
@ripollesturisme     
Segueix-nos a 

***El desenvolupament de les activitats estaran subjectes a les normatives relatives a l’estat de la pandèmia del 
COVID-19 en les dates de celebració d’aquest esdeveniment. L’organització es reserva el dret de modificar o cancel·lar 
alguna de les excursions programades en cas de força major.

DESCOBERTA DEL NAIXEMENT DEL RIU TER I L’ANTIC REFUGI D’ULLDETER 
Excursió circular pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i descoberta de la seva flora i fauna. Pujarem fins a la cota 2.500 
per visitar el naixement del riu Ter i des d'allà podrem identificar tots els cims del voltant com el Bastiments i el Gra de Fajol. Visitarem 
les restes de l'antic refugi d'Ulldeter, t'explicarem la seva història i baixarem per les pistes de Vallter2000.

Activitat familiar

Dins la iniciativa: 

FESTIVAL DE SENDERISME AL RIPOLLÈS

1 · 2 · 3  d’octubre de 2021

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE 2021- MATÍ

LES PASTURES D’ESPINAVELL- ITINERARI INTERPRETATIU DEL PARC NATURAL

PHOTOTREKKING ENTRE LLANARS I  VILALLONGA DE TER

COM ET POTS 
INSCRIURE AL RIPOLLÈS 
DISCOVERY WALKING?

A la web hi trobaràs el detall de totes 
les excursions i recomanacions a 

seguir. Et podràs inscriure i 
realitzar el pagament a:

www.ripollesdiscoverywalking.cat

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS

Totes les activitats inclouen un 
“Kit del senderista” amb PRODUCTE 

DEL RIPOLLÈS
www.productesdelripolles.com

@productesdelripolles
productedelripolles

      EXCURSIONS GUIADES
   

Els guies interpretadors 
 locals ens aniran descobrint el 

  patrimoni natural i cultural 
del RipollèsAl 1907 fou construïda una de les primeres centrals hidroelèctriques de Catalunya al municipi de Queralbs. És gràcies a aquests canals 

que construïren per captar l’aigua, que us proposem una excursió  de vertigen, caminar per sobre la  canal, a vegades assegurada amb 
una línia de vida per garantir la nostra seguretat, un recorregut de muntanya per un dels racons més bonics del Pirineu Oriental!

Ruta per conèixer la flora i la fauna i el maneig del bestiar de les pastures de l’estatge montà dels entorns d’Espinavell i Fabert. A més, 
la família de Can Pastoret de Molló ens descobriran els secrets de la ramaderia i l’agricultura tradicional de muntanya. 

Una ruta lineal que, tot i estar entre dos pobles coneguts, és molt poc transitada. Entre boscos i prats de dall passarem d’un poble a un 
altre sempre tocant Natura. Gaudeix del phototrekking, la manera més natural d'aprendre fotografia!

 Vine al Festival de senderisme i descobreix el Ripollès !HORA D’INICI:  9:00 h
DURADA APROXIMADA:  3-4 hores
PUNT DE TROBADA: Pàrquing Vallter 2000
DISTÀNCIA:  5 km 
DESNIVELL: 335 m
PREU: Adults a partir de 15 anys: 20€
Nens de 7 a 14 anys: 15€ // Nens fins a 6 anys: Gratuït

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
ORGANITZA: Vallter 2000
EMPRESA DE GUIATGE: Guies Roc Blanc
      @vallter2000
       vallter2000 / guiesrocblanc
      

HORA D’INICI:  9:30 h
DURADA APROXIMADA:  6-7 hores
PUNT DE TROBADA: Aparcament Oficina
de Tursime de Ribes de Freser
DISTÀNCIA:  15 km 
DESNIVELL: 800 m
PREU: 25€ / persona (recomanat a partir de 12anys). Inclou material de seguretat.

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Associació Basaroca 
Aventura
       basarocaaventura
      

HORA D’INICI:  9:30 h
DURADA APROXIMADA:  4 hores
PUNT DE TROBADA: Refugi Els Estudis - 
Plaça dels Estudis, Espinavell
DISTÀNCIA:  7,5 km 
DESNIVELL: 360 m
PREU: Gratuït. Assumeix  cost  guiatge el
Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
ORGANITZA: Parc Natural de les Capçaleres del 
Ter i del Freser
EMPRESA DE GUIATGE: Associació CEA Alt Ter
COL·LABORA: Can Pastoret (Molló)
      @PNTerFreser  /  @CEAAltTer
      pnterfreser   /  alt_ter

HORA D’INICI:  10:00 h
DURADA APROXIMADA:  3 hores
PUNT DE TROBADA: Plaça de l'Om, Llanars
DISTÀNCIA:  3 km 
DESNIVELL: 200 m
PREU: Adults a partir de 16 anys: 16€
Nens de 7 a 15 anys: 8€ // Nens fins a 6 anys: Gratuït

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Phototrekking
      @phototrekking.cat
      phototrekking.cat

www.ripollesdiscoverywalking.cat www.ripollesdiscoverywalking.cat

ORGANITZA: COL·LABORA: 



Si vols iniciar-te en el senderisme “d’alçada”, tens l’oportunitat d’experimentar una de les millors rutes que es poden recórrer al nostre 
entorn, de la mà dels nostres excel·lents guies professionals. Degut a que el tren cremallera és l'únic mitjà per arribar fins a l'estació 
de Vall de Núria, totes les persones inscrites en aquesta activitat han d'arribar a l'estació de Ribes-enllaç a les 9.10h per agafar el tren 
cremallera que sortirà puntualment a les 9.20h. El viatge de tornada serà per lliure.

DISSABTE 2 D’OCTUBRE 2021- MATÍDIVENDRES 1 D’OCTUBRE 2021 - MATÍ

BATEIG DE SENDERISME A VALL DE NÚRIA

ASCENSIÓ AL CIM MÉS EMBLEMÀTIC DEL RIPOLLÈS, EL TAGA

CIRCUIT D’ORIENTACIÓ I EXCURSIÓ ALS 7 GORGS

VIA ROMANA I FAGEDES DEL CAPSACOSTA

DISSABTE 2 D’OCTUBRE 2021 TARDA

HORA D’INICI:  10:00 h
DURADA APROXIMADA:  2  hores
PUNT DE TROBADA: Oficina OXINEU  a
Vall de Núria
DISTÀNCIA:  3,5 km 
DESNIVELL: 200 m
PREU: Adults de 14 a 64 anys: 42,50€
Adults a partir de 65 anys: 38,50€ // Nens de 7 a 13 anys: 32,50€
Inclou: cremallera anada i tornada i guiatge.

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
ORGANITZA:  Vall de Núria
EMPRESA DE GUIATGE: Oxineu Guies de Muntanya
      @vallnuria / @OxineuCat 
      valldenuria / oxineu_guies_de_muntanya

MISTERI AL MUSEU!

HORA D’INICI:  19:00 h
DURADA APROXIMADA:  40 min
PUNT DE TROBADA: Museu Etnogràfic de 
Ripoll - Plaça de l’Abat Oliba s/n. Ripoll
PREU: Adults a partir de 13 anys : 1,50€ 
             Nens fins a 12 anys: gratuït

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Museu Etnogràfic de 
Ripoll
      @museuderipoll
      museuripoll   

HORA D’INICI:  9:00 h
DURADA APROXIMADA:  4 hores
PUNT DE TROBADA: Aparcament ermita 
de Sant Martí d’Ogassa
DISTÀNCIA:  8 km 
DESNIVELL: 800 m
PREU: Adults a partir de 15 anys: 25€  //  Nens de 10 a 15 anys: 20€

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: GR Experience
      gr_experience_

Fantàstica ruta circular que sortint del poble de Campelles recorre els boscos de pi negre i els prats subalpins que envolten el municipi. 
Gaudirem de meravelloses vistes al Taga, al Puigmal i la resta de muntanyes de la Vall de Ribes. Es tracta d’una ruta senderista amb 
possibilitat d’iniciar-se en Marxa Nòrdica.

DE MARXA NÒRDICA PELS BOSCOS DE CAMPELLES 

HORA D’INICI:  9:00 h
DURADA APROXIMADA:  4 hores
PUNT DE TROBADA: entrada Campelles
DISTÀNCIA:  12 km 
DESNIVELL: 350 m
PREU: Adults a partir de 15 anys : 12€ 
             Nens de 9 a 14 anys: 6€

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Marxa Nòrdica Vall de 
Ribes
      @marxanordicavallderibes
      marxanordicavallderibes

UNA EXCURSIÓ VERTICAL. FERRADA ROCA DE LA CREU - RIBES DE FRESER

HORA D’INICI:  10:00 h
DURADA APROXIMADA:  2-3 hores
PUNT DE TROBADA: Local Oxineu - 
c/ Pedrera, 1. Ribes de Freser 
DISTÀNCIA:  3 km 
DESNIVELL: 250 m
PREU: 39 €/persona (material inlòs). Recomanat per nens a partir de 8 anys

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Oxineu Guies de 
Muntanya
      @OxineuCat
      oxineu_guies_de_muntanya

HORA D’INICI:  16:00 h
DURADA APROXIMADA:  3 hores
PUNT DE TROBADA: Casa de colònies 
Llar de Sant Pau
DISTÀNCIA:  9 km 
DESNIVELL:  250 m
PREU: Adults a partir de 15 anys: 20€ //  Nens de 6 a 14 anys: 15€

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Guies Roc Blanc
      guiesrocblanc

      

DIVENDRES 1 D’OCTUBRE 2021-TARDA

SOPAR ENTRE CÉRVOLS

HORA D’INICI:  18:00 h
DURADA APROXIMADA:  3-4 hores
PUNT DE TROBADA: Plaça del Roser de 
Gombrèn
DISTÀNCIA: Màxim 3 km 
DESNIVELL: 39 m
PREU: Adults i nens a partir de 10 anys: 24€
Nens fins a 9 anys: 12€. El preu inclou guiatge i sopar.

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Associació CEA Alt 
Ter
      @CEAAltTer
      alt_ter

RUTA DE NATURA I FOTOGRAFIA A SANT LLORENÇ DE CAMPDEVÀNOL

A la tardor els cérvols entren en zel i són més fàcils de veure i sentir. Per aquest motiu, després de sopar a la casa de turisme rural de 
La Canal, farem un petit recorregut pels entorns de la casa per escoltar la brama del cérvol, així com els sons d'animals nocturns. 

El Museu Etnogràfic de Ripoll busca petits i grans investigadors i investigadores per resoldre una misteriosa desaparició! El pastor 
Miquel li han pispat la seva pipa preferida! Seràs capaç de desemmascarar el o la culpable i recuperar la pipa desapareguda?

Itinerari circular en un entorn natural únic amb ascensió al cim del Taga de 2035 m d’alçada. Des d’aquí tindrem una panoràmica 
privilegiada dels cims del Pirineu Oriental i fins i tot podrem veure el Montseny i Montserrat tot acompanyat d’un bon esmorzar de 
muntanya amb productes locals. 

Una manera diferent i atractiva de veure la Vall de Ribes i de pujar a la Roca de la Creu. Una activitat plena d’aventura, sensacions i amb 
unes vistes impressionants. Activitat esportiva apte per tota la família. Sempre acompanyats per guies titulats.

Excursió espectacular que recorre les muntanyes pròximes a Sant Pau de Segúries. Comencem caminant per la Via Romana que 
uneix Sant Pau amb la Vall de Bianya, per endinsar-nos després a les espectaculars fagedes que envolten Sant Pau.

Aquesta ruta tranquil·la, fàcil i apte per a tota la família està plena de Natura. La descobrirem i també aprendrem trucs i donarem 
consells per fotografiar-la amb la càmera o el mòbil.

HORA D’INICI:  10:00 h
DURADA APROXIMADA:  3-4 hores
PUNT DE TROBADA: Estiula Aventura 
Camí de l’Auró s/n. Campdevànol
DISTÀNCIA:  7 km 
DESNIVELL: 150 m
PREU: 16 €/persona. Recomanat per a nens a partir de 9 anys.

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Estiula Aventura
      @estiulaventura
      estiulaaventura

Activitat combinada. Realització d’un circuit d’orientació on aprendrem a utilitzar la brúixola i, gràcies a un mapa d’orientació, trobar 
unes fites amagades pel bosc. També inclou la realització d’un recorregut que ressegueix un tram del Torrent d’Estiula, conegut popular-
ment com el Torrent de la Cabana.

HORA D’INICI:  16:00 h
DURADA APROXIMADA:  3 hores
PUNT DE TROBADA: Ajuntament de 
Campdevànol
DISTÀNCIA:  8 km 
DESNIVELL:  80 m
PREU: Adults a partir de 16 anys: 10€ 
Nens de 7 a 15 anys: 5€ // Nens fins a 6 anys: Gratuït

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
ORGANITZA: Ajuntament de Campdevànol
EMPRESA DE GUIATGE: Phototrekking
       @Ajuntament.Campdevanol / @phototrekking.cat
       ajuntamentdecampdevanol  / phototrekking.cat

Gaudeix de la tardor al Ripollès. Un total d’13 rutes a la natura per tota la comarca: al costat de gorgs 
i salts d’aigua, circuits d’orientació, excursions de vertigen, phototrekking, nòrdic walking, ascensió a 
cims, sortides pel Parc Natural, per la Via Romana, per gaudir de l’espectacle sonor de la brama del 
cérvol i moltes coses més! 

No et perdis les activitats complementàries al festival de senderisme que tindran lloc al Ripollès 
durant aquest cap de setmana: la Fira de la Galeta de Camprodon, la Biennal del Metall de Campdevà-
nol, entre d'altres...

Al cor del PIRINEU DE GIRONA, trobem la comarca del RIPOLLÈS, capital Ripoll i les seves valls, la Vall 
de Camprodon i la Vall de Ribes,  situada a 100 km de Barcelona i a 80 km de la Costa Brava.
El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, esdevé un magnífic espai d’alta muntanya al cor 
del Pirineu de Girona amb 14.725 ha. A més, hi trobem dues estacions de muntanya: Vall de Núria i 
Vallter2000. 

www.ripollesdiscoverywalking.cat


