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Catalunya, amb set milions d’habitants, és situada al sud
d’Europa, al nord-est de la península ibèrica i banyada pel
Mediterrani. La riquesa natural, les bones vies de comunicació,
el clima benigne i la qualitat de l’oferta en turisme actiu i natura,
que es complementa amb una àmplia i diversa oferta en
gastronomia i allotjament, com també el patrimoni artístic
i cultural, juguen a favor d’aquest petit país de menys
de 32.000 quilòmetres quadrats, que compta amb una
història mil·lenària i una cultura i una llengua pròpies que
li han atorgat una personalitat molt definida.
Catalunya ofereix un gran nombre d’espais ideals per practicar
el turisme actiu i natura mentre es gaudeix de la seva diversitat
paisatgística, que abraça des dels cims més alts dels Pirineus
fins a les cales més amagades de la Mediterrània, passant per
les planes de la Catalunya interior o els paratges naturals del
delta de l’Ebre i de les Terres de Lleida.
Aquest catàleg recull un inventari de propostes seleccionades
a partir de l’oferta de les empreses i institucions agrupades
al Club Turisme Actiu-Natura de l’Agència Catalana de Turisme.
Els membres del Club, ja siguin empreses i entitats proveïdores
de serveis o entitats de promoció turística, treballen
conjuntament en la promoció i comercialització d’aquestes
activitats recreatives que es desenvolupen en el medi
natural sense degradar-lo
BTT a Tavertet (Catalunya central)
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Senderisme
Els camins de la natura
Catalunya és un país que reuneix totes
les condicions per a la pràctica del
senderisme, amb una xarxa d’uns cinc mil
quilòmetres de camins de llarg recorregut,
i uns quatre mil més de petit recorregut
i senders locals.
La majoria de senders que trepitjareu els van obrir i senyalitzar, des de temps
immemorials, pastors, militars i comerciants. La tasca de senyalització d’aquests
itineraris ha estat continuada les darreres dècades per entitats excursionistes i
entitats públiques que han procurat donar a conèixer la xarxa de camins catalans
que travessen, entre altres zones de Catalunya, dotze parcs naturals i 144 espais
naturals protegits amb característiques paisatgístiques o biològiques especials.

Els Parcs Naturals dels Pirineus
La Val d’Aran és una comarca d’alta muntanya, a l’extrem dels Pirineus catalans,
fronterera amb França i Aragó, voltada de cims altíssims i importants circs glaciars.
Entre aquesta comarca, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça hi ha el parc nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’únic parc nacional de Catalunya, amb
un excepcional paisatge alpí d’un impressionant relleu i una gran riquesa de fauna i
vegetació, amb una concentració de més de dos-cents llacs on podem organitzar
diverses rutes en què ens sorprendran salts d’aigua i naixements de rierols.
El Pirineu occidental acull el traçat de dos senders de gran recorregut, el GR-211,
que recorre l’interior de la Val d’Aran, i el GR-11, que el travessa totalment d’oest
a est fins a desembocar al mediterrani pel Cap de Creus. El pas per la vall de Boí,
a l’Alta Ribagorça, us permetrà visitar el conjunt de nou esglésies romàniques monumentals reconegudes com a patrimoni cultural de la humanitat per la Unesco.
Una travessa que s’ha fet molt popular al Parc Nacional d’Aigüestortes és la Carros
de Foc, que recorre nou refugis del parc i del seu entorn.
Un altre traçat que permet conèixer de ben a prop els paratges del Pirineu occidental és la Porta del Cel, una ruta que inclou l’ascensió al cim de la Pica d’Estats
(3.143 m), el més alt de Catalunya, i al de Certascan (2.853 m). La ruta transcorre
pel parc natural de l’Alt Pirineu, el més gran de Catalunya, entre el Pallars Sobirà
i l’Alt Urgell, amb sortida i arribada a la població de Tavascan. Més al sud, al poble
deshabitat del Pont d’Orrit, a la comarca del Pallars Jussà, s’inicia la Ruta de la
vall dels Voltors, que travessa el ric entorn natural de la vall de la Terreta, caracteritzada per la presència de les aus que donen nom al traçat. Encara en el mateix
espai pirinenc, de la comarca de l’Alt Urgell i de la zona de Boí parteixen rutes que
combinen la pràctica del senderisme amb els banys termals.

El Camí de Sant Jaume
a Catalunya
Des de l’edat mitjana, el Camí de Sant
Jaume condueix els pelegrins fins a la tomba
de l’apòstol, a Santiago de Compostel·la, a
Galícia. En el seu pas per Catalunya configura una xarxa de rutes que es poden seguir a peu, en bicicleta o a cavall i ofereix
l’oportunitat de començar el recorregut des
de Catalunya, alhora que actua com a accés
per als peregrins de la conca mediterrània.
Els trams del Camí de Sant Jaume transcorren per la Catalunya interior fins a acabar a
Alfarràs, Alcarràs i Batea, on connecta amb
les corresponents rutes aragoneses que
porten al Cami Francès per Montsó i Jaca,
a Saragossa per Fraga o seguint el Camí de
l’Ebre, respectivament. El camí català té com
a algunes fites significatives el monestir de
Sant Pere de Rodes, el monestir de Montserrat i la Seu Vella de Lleida, i passa per indrets
i monuments de gran interès com els centres històrics d’Igualada, Tortosa, Tarragona
i Cervera, o bé pel costat de belles esglésies
romàniques, entre altres llocs d’interès monumental, com els monestirs reials de Poblet,
Santes Creus i Vallbona de les Monges, i de
gran riquesa natural, com l’estany d’Ivars, on
trobem un interessant observatori d’ocells.
La senyalització d’aquesta ruta és una banderola blava acompanyada del símbol de la
petxina o vieira. Alguns d’aquests trams són
accessibles i el Camí travessa al seu torn diverses destinacions turístiques accessibles.

Més informació:
www.act.cat/wp-content/uploads/2012/07/
MapaCamiSantJaume.pdf

El parc natural del Cadí-Moixeró, un dels espais naturals amb més riquesa i diversitat biològica, situat entre les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell,
ofereix un ventall d’excursions molt ampli i variat, com l’ascensió al Pedraforca,
una de les icones de l’excursionisme català.

Sender del monestir a Santa Cecília, conegut com la Panxa del Bisbe, a Montserrat (Catalunya central)
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Els diferents tipus de senders –gran recorregut (GR),
petit recorregut (PR) i senders locals (SL)– permeten
practicar senderisme amb la família i amb els amics.
A dalt, a l’esquerra, senderisme pel Matagalls, al Montseny (Catalunya central). A la dreta, al Port de la Bonaigua (Pirineus)

Propostes
Excursions al Pallars i al parc
nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Mapa A1/A2.
Ruta del Camí dels Bons Homes

Mapa A3, B3.
Rutes de senderisme pel Berguedà

Mapa B2/B3.
Descoberta de la xarxa de camins
del Priorat i la serra del Montsant

Mapa C2.
Rutes de senderisme pel parc
natural del Montseny

Mapa B3.
Els 3 Monts: Ruta de senderisme pels
parcs naturals del Montseny, Sant Llorenç
del Munt i Montserrat

Mapa B3, C3.
Rutes de senderisme per la Cerdanya

Mapa A3.
Camins de ronda
de la Costa Brava

Mapa A4/B4.
Cavalls del Vent

Mapa A2/A3.
A peu entre els volcans

Mapa A3/B3.
Senderisme a la Vall d’Aran i Pirineus

Mapa A1, A2.
Rutes a la vall de Camprodon

Mapa A3.
Senderisme per Osona i el Ter.
Ruta del Ter

Mapa B3/B4.

Una de les travesses més populars pel parc natural del Cadí-Moixeró i apte per a
tothom és el Camí dels Bons Homes, que va del santuari de Queralt al castell de
Montsegur, a l’Arieja francesa, i que recórre les rutes de migració dels càtars, o bons
homes, que fugien de les persecucions de l’Església catòlica durant l’edat mitjana.
L’itinerari, marcat com a GR-107, té diverses variants, però la més coneguda és la
que connecta Queralt, Gósol, Bagà, Bellver de Cerdanya i la frontera francesa, on
es pot posar fi a la ruta o continuar fins al castell de Montsegur. El Camí dels Bons
Homes es pot recórrer també a cavall i, en molts trams, en bicicleta.
Els últims anys també s’ha fet molt popular la travessa Cavalls del Vent, una ruta
circular que uneix vuit refugis d’alta muntanya entre el Berguedà i la Cerdanya.

Entre volcans i la Costa Brava
Sense perdre mai de vista l’interès per l’entorn natural, l’est del Pirineu català i les
zones de la Costa Brava presenten diversos tipus de rutes. Així, podem descobrir
els Pirineus de Girona o traçar la Ruta del Romànic de la vall de Ribes, a l’entorn
d’un bellíssim patrimoni arquitectònic i artístic.
D’altres rutes combinen l’interès per l’art romànic amb els espais d’interès natural
del Ripollès o la Vall de Camprodon, que compta amb més de 900 quilòmetres de
camins senyalitzats. La zona de la Garrotxa descriu diversos senders que permeten
anar a peu entre volcans. Se’n poden contemplar més de quaranta, com també vint
colades de lava basàltica sobre les quals apareixen paratges com la fageda d’en
Jordà dins l’extens parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el millor exponent de paisatge volcànic de la península ibèrica. En aquest punt, podem iniciar
la ruta entre cingles i volcans o resseguir un traçat de 72 quilòmetres travessant
la comarca de la Garrotxa i endisant-nos en el parc natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, on comença la Ruta dels Trabucaires, associada als traginers i bandolers, ancestrals ocupants d’aquests camins. I, arran de la publicació de la novel·la
de Javier Cercas, Soldats de Salamina, es pot reproduir la Ruta de Salamina, que
ens transporta a diversos passatges històrics de la Guerra Civil Espanyola en plena
comarca del Pla de l’Estany. També proposem recórrer la Costa Brava aprofitant el
traçat del GR-92, que ressegueix la costa mediterrània de cap a cap.
A través d’Itinerànnia, una xarxa de senders de més de 2.500 quilòmetres senyalitzats, podem recórrer el Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, i d’aquesta manera,
anar dels Pirineus fins a la Mediterrània.

8

catalunya és actiu i natura

Excursionistes al camí de l’Estany del Diable (Pirineus)

El Cister, els Ports i el Montsant

Ruta del Cister

Al sud de Catalunya, el GR-175, la Ruta del Cister, agrupa en un traçat circular
els monestirs de Santes Creus, Vallbona i Poblet. Aquest últim, fundat el segle xii,
destaca pel seu panteó reial amb les despulles d’un bon nombre de membres de la
Corona de Catalunya i Aragó, com el rei Jaume I. Poblet és un conjunt monumental declarat patrimoni de la humanitat que fa molt suggerent aquesta ruta per als
amants de la història, però el seu entorn també té un interès paisatgístic inquëstionable que li ha valgut ser declarat paratge natural d’interès nacional.

Rutes per l’Empordà i pel parc natural
dels Aiguamolls

A l’extrem meridional del país, a la frontera amb Aragó i el País Valencià, el parc natural dels Ports, situat al sud del curs baix de l’Ebre, descriu rutes d’especial interès per
als observadors de la fauna i la botànica com la Ruta Estels del Sud, una travessa
a peu de muntanya que enllaça cinc refugis del parc natural dels Ports. Pot ser feta
en cinc dies, en modalitat de travessa, o en menys d’un dia, en modalitat de cursa.
Sense abandonar el sud de Catalunya, a les Terres de l’Ebre es poden fer diverses
rutes pel parc natural de la Serra del Montsant i l’espai protegit de la Serra de
Llaberia, com també traçar els senders de la comarca del Priorat i trepitjar alguns
antics camins de ferradura o, si es prefereix, fer una ruta per cellers de la DO i DO
Montsant i de la DOQ Priorat.

Els 3 Monts, Montserrat i el Ter
Per conèixer els paratges del prelitoral hi ha un itinerari, la Ruta dels 3 Monts, que
uneix els parcs naturals del Montseny, Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac
i Montserrat a través d’una ruta de cent sis quilòmetres dividida en sis etapes.
Montserrat és, alhora, un parc natural únic al mon, un dels museus més importants
del país i el santuari de la patrona de Catalunya. El massís de Montserrat és un
dels conjunts més enlairats i abruptes de la serralada prelitoral catalana, coronat
per un monestir benedictí situat a 725 metres d’altitud sobre el nivell del mar, i Sant
Jeroni, a 1.236 metres, el cim més alt. En aquesta zona també és tradició la prova
Matagalls-Montserrat, la cursa que té una participació més nombrosa a Catalunya,
que es fa en un sol dia.

Mapa C2.

Mapa A4/B4.
Rutes pel Ripollès

Mapa A3/B3.
Caminar sense maletes
per la Costa Brava

Mapa B4.
Ruta de la vall dels Voltors

Mapa B1.
Dels Pirineus al Mediterrani

Mapa A3/B3/B4.
Senderisme guiat pel Gironès

Mapa B4.
Passejades i jocs de descoberta urbans, a
Barcelona

Mapa C3.
Senderisme per les Valls d’Àneu
i de Cardós

Mapa A2.
Senderisme pel Delta o les Terres
de l’Ebre

Mapa D1.
Rutes pel Montsec

Mapa B1.
Excursions per la Vall de Núria

Mapa A3.
Senderisme i marxa nòrdica per les comarques de Tarragona

Mapa C1/C2/D1.

Encara a la Catalunya central, ara a la comarca d’Osona, us recomanem el sender
GR 210 Camí Vora el Ter, entre el parc del Castell de Montesquiu i la presa de
Sau, com també una xarxa de senders complementaris, com el GR 151 Camins
del Bisbe i l’Abat Oliba, que permeten fer les combinacions més adequades des
dels cims de les serres de Milany i Bellmunt fins a la cua de l’embassament de Sau.
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Cicloturisme i BTT
Gaudir del país sobre dues rodes

La varietat de paisatges i el clima benigne
de Catalunya ens conviden a practicar
el cicloturisme i la bicicleta tot terreny (BTT)
durant tot l’any.
Cicloturisme
Catalunya compta amb cinc vies verdes, creades a partir d’antics traçats ferroviaris, que promouen la mobilitat sostenible i no motoritzada per a ciclistes i caminants. Aquests traçats, generalment suaus, tenen balises i han estat adequats
també per a persones amb mobilitat reduïda o infants. A la zona est del Prepirineu
se’ns obren 135 quilòmetres de recorregut que ressegueixen la Ruta del Ferro i
del Carbó, amb sortida a Ripoll i arribada a Ogassa passant per Sant Joan de les
Abadesses, o la Ruta del Carrilet i de la via del tren, amb dos possibles traçats,
d’Olot a Girona (54 km) o de Girona a Sant Feliu de Guíxols (40 km). Al sud de Catalunya, les vies verdes del Baix Ebre i la Terra Alta, 27 quilòmetres cada una, ens
acosten a magnífics entorns naturals. La primera transcorre pel delta de l’Ebre, un
espai natural de gran riquesa ornitològica i d’orografia suau, arran de mar. La segona travessa una part dels ports i de les serres de Pàndols i Cavalls, on encara
es poden trobar trinxeres i altres vestigis de la guerra civil espanyola.
Des de l’interior i fins a les cales amagades de la Costa Brava, les terres de l’Empordà conviden a descobrir el territori pausadament, de manera relaxada. I la millor manera de fer-ho és practicant el cicloturisme, una activitat molt arrelada a
Catalunya que permet organitzar les vacances amb família o amics. La Xarxa de
Cicloturisme del Baix Empordà s’emmarca en una zona amb 370 quilòmetres de
senders per transitar en bicicleta. També és possible recórrer la comarca del Pla
de l’Estany pedalant per la Ruta de Salamina.
A les Terres de Lleida podem fer un recorregut a l’entorn de la conca del Segre utilitzant pistes rurals asfaltades i altres vies locals amb poca intensitat de circulació.
Així, per la plana de ponent podem fer parada i fonda a ciutats com Lleida, Cervera, Agramunt o Balaguer i admirar el patrimoni arquitectònic i cultural d’aquestes
poblacions. Fins arribar-hi trobarem una bona xarxa d’hotels, allotjaments rurals,
albergs i restaurants per descansar i recuperar forces.
Al sud del país, a les Terres de l’Ebre, podem pedalar de Montblanc a l’Ebre, una
zona d’alt valor paisatgístic i cultural on podem aturar-nos per contemplar i fotografiar la diversitat botànica i d’aus de la zona o bé visitar els monestirs cistercencs.

Propostes
cicloturisme
Cicloturisme i ciclisme de carretera per
l’Empordà

Mapa A4/B4.
Cicloturisme del Pirineu
al Mediterrani

Mapa A3/B3/B4.
La Ruta del Ter

Mapa A3/B3/B4.
La Ruta del Cister.
Cicloturisme i BTT

Mapa C2.
Rutes pels Aiguamolls
de l’Empordà

Mapa A4.
En bibicleta per la vall
de Camprodon

Mapa A3.
Cicloturisme a la Garrotxa, zona volcànica,
Girona i Vic

Mapa B3/B4.
La costa mediterrània sobre rodes

Mapa B4.
Cicloturisme per la Costa Daurada

Mapa C2/C3/D2.
Rutes cicloturistes pel Ripollès

Mapa A3/B3.
Rutes en bicicleta pel delta de l’Ebre,
Via Verda de la Terra Alta
i Cambrils

Mapa D1.
Excursions per la Val d’Aran

Mapa A1.
Cicloturisme pel Montseny

Mapa B3.
Cicloturisme al Pallars

Mapa A1/A2.

En la majoria de les rutes cicloturístiques que us proposem podreu combinar la
pràctica esportiva amb tot tipus d’activitats gastronòmiques (cellers, restaurants...)
i culturals (visites museus, restes arqueològiques, monestirs...), pensades per a tota
la família. Catalunya disposa com a mínim de 800 quilòmetres de xarxa viària
asfaltada, amb poc trànsit motor i practicables per a la bicicleta. Barcelona, per
exemple, disposa de diversos itineraris senyalitzats a la serra de Collserola i en
diversos punts de la ciutat amb carrils exclusius per a bicicleta.

BTT a l’entorn del llac de Banyoles (Costa Brava)
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Propostes BTT
BTT pel Camí dels Bons Homes

Mapa A2/B2.
Travesses en BTT pels Pirineus

Mapa A1/A2/A3.
Sortides en BTT per la Costa Brava

Mapa A4/B4.
Centre BTT del Berguedà

Mapa B2/B3.
BTT a la Seu d’Urgell.
Centre BTT Alt Urgell

Mapa A2.
Rutes de BTT per la vall de Camprodon

Mapa A3.
Centres BTT Lluçanès - Sau - Collsacabra

Mapa B3.
Rutes de BTT Terres de Lleida
i Montsec

Mapa B1/B2/C1/C2.
Rutes de BTT per la Cerdanya

Mapa A2/A3.
Centre BTT del Baix Empordà

Mapa B4.
Recorreguts per la Val d’Aran

Mapa A1.
Rutes en BTT pel Ripollès

Mapa A3/B3.
Dels Pirineus al Mediterrani

Mapa A3/B3/B4.
Centre BTT de Mont-roig del Camp

Bicicleta tot terreny (BTT)
La xarxa de Centres BTT Catalunya, la primera a l’estat espanyol, ofereix més de
6.400 quilòmetres d’itineraris senyalitzats i classificats segons el nivell de dificultat,
de manera que tothom, debutant o expert, pot practicar amb tranquil·litat la BTT en
qualsevol dels divuit Centres BTT de la xarxa. Els Centres BTT són espais d’accés
lliure que parteixen d’un punt d’acollida on trobarem informació turística, plafons
informatius dels itineraris i serveis del centre, per a la bicicleta i per a l’usuari com
sanitaris, dutxes, lloguer de bicicletes, etc. Generalment, les rutes dels Centres
BTT són circulars i eviten trams amb trànsit motoritzat, minimitzen les superfícies
asfaltades i el doble sentit de la marxa.
En BTT podreu descobrir la bellesa del paisatge de la Val d’Aran, fer la volta al
Cadí-Moixeró per les impressionants cingleres de la serra del Cadí, fer un tram
del Camí dels Bons Homes a la comarca del Berguedà o bé endinsar-vos per la
Catalunya central, a la Vall de Sau-Collsacabra, on, el mes de maig, se celebra la
popular Cabrerès-BTT, un dels esdeveniments més importants d’àmbit europeu
dins el món de la bicicleta de muntanya. A les Terres de Lleida, al Montsec, podrem
recórrer diferents rutes entre la major extensió d’aigües tranquil·les de Catalunya,
els embassaments de la Noguera.
A prop de mar ens podem plantejar anar dels Pirineus a la Costa Brava en BTT fent
els últims quilòmetres amb el Mediterrani als nostres peus; a la costa del Maresme,
ben a prop de Barcelona, podreu traçar una ruta entre ermites i pels camins del
Montnegre, i a la Costa Daurada hi ha diversos recorreguts en BTT que travessen
sectors muntanyosos i altres arran de platja.

Mapa D2.
Centre BTT Valls d’Àneu-Pallars Sobirà

Mapa A2.
Cicloturisme per Monells (Costa Brava)

L’Agència Catalana de Turisme ha impulsat un itinerari de
BTT, la Transcatalunya, de llarg recorregut i circular, que
recorre tot el país mitjançant la unió de diferents eixos
que enllaçaran tots els Centres BTT de la xarxa.

BTT a Banyoles (Costa Brava)

Destinacions especialitzades
en turisme esportiu (DTE)

Nivells de dificultat

Centres BTT
Catalunya
Catalunya Central
Lluçanès
Plana de Vic
Vall de Sau - Collsacabra
Costa Brava
Baix Empordà - Costa Brava
El Gironès
La Selva
Pla de l’Estany - Banyoles
Salines - Bassegoda
Costa de Barcelona-Maresme
Santa Susanna - Montnegre
Costa Daurada
Mont-roig del Camp - Miami Platja
Pirineus
El Berguedà
El Ripollès
La Seu - Alt Urgell
Pallars Jussà
Solsonès - Vall de Lord
Valls d’Àneu
Terres de Lleida
Montsec - La Noguera
Val d’Aran
Val d’Aran

Total
rutes

Total
km

Punt d’acolliment

2
2
6

2
5
4

3
3
3

1
2
4

8
12
17

219,7 Prats de Lluçanès
299,3 Vic
258,1 Tavèrnoles

3
2
2
2
8

2
7
7
3
11

8
2
11
5
8

8
4
5
3
6

21
15
25
13
33

358,6
228,9
411,1
284,2
597,1

Castell-Platja d’Aro
Quart
Amer
Porqueres
Maçanet de Cabrenys

3

1

2

2

8

110

Santa Susanna

4

3

2

1

10

3
1
3
1
3
3

0
2
11
2
2
3

5
9
6
3
3
2

3
12
15
3
1
3

4

5

10

7

26

506,6 Àger i Os de Balaguer

7

4

7

7

25

419

144,5 Mont-roig del Camp

11
226
Avià
24
541,3 St. Joan de les Abadesses
35 1.227,4 La Seu d’Urgell
9
265,1 La Pobla de Segur
9
148,6 Sant Llorenç de Morunys
11
214
Esterri d’Àneu

Destinació de Turisme Esportiu (DTE) és una
marca d’especialització creada per l’Agència
Catalana de Turisme. S’atorga a destinacions
que es distingeixen perquè ofereixen recursos i serveis d’alta qualitat adreçats a esportistes d’elit, professionals, amateurs i turistes
que vulguin practicar activitats esportives
com ara la BTT. Hi trobarem instal·lacions
esportives adequades a les necessitats de
cada esport, atenció especial als serveis
sanitaris i de medicina esportiva, una atractiva oferta turística (parcs naturals, platges,
cultura, gastronomia...), comercial, i una climatologia ideal per a la pràctica esportiva tot
l’any. Actualment hi ha certificades en BTT
les DTE la Seu d’Urgell, Banyoles i Santa Susanna.

Betren / Vielha

Més informació: www.btt.catalunya.com

Fàcil

Mitjà

Difícil

Molt difícil
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Aigües braves
L’encant del riu salvatge

Amb l’arribada de la primavera i el desglaç,
els rius Noguera Ribagorçana, Noguera
Pallaresa, Garona i Segre es converteixen
en indrets ideals per viure el riu amb
contracorrents i remolins.
Les dues Nogueres
Els descens per aigües braves al riu Noguera Pallaresa té els seus orígens en el
transport fluvial de fusta a partir de rais, embarcacions construïdes amb troncs
travessers de roure relligats amb rebrots de bedoll i amb un timó a cada cap. Cada
primer diumenge de juliol, des del 1979, a la Pobla de Segur se celebra la tradicional baixada de rais. La festa comença dissabte amb la tradicional construcció
del rai, mentre que l’endemà, els raiers, vestits com en èpoques antigues, fan un
recorregut de sis quilòmetres que acaba amb una gran festa popular. En l’àmbit
professional, a l’estiu se celebra el Ral·li Internacional Noguera Pallaresa, a Sort.
La Noguera Pallaresa ofereix quaranta quilòmetres de recorregut navegable tant a
l’estiu com a l’hivern, ja que el cabal és regulable. Els municipis de Sort i Llavorsí
són un punt de referència per a la pràctica del ràfting o el bus-bob, embarcacions
pneumàtiques de quatre o cinc tripulants asseguts un rere l’altre, i també d’altres
modalitats com hidrotrineu, canoa, open-caiac i caiac.
El descens de barrancs a la Noguera Ribagorçana i al Pallars ens permet combinar tècniques de muntanyisme i espeleologia amb passejos per l’aigua i també
una mica de natació. L’activitat consisteix a baixar per les parets de barrancs i travessar petites cascades per congosts estrets. A la zona pallaresa són especialment
coneguts els barrancs Berrós, Sant Pere, Estaron, Viu de Llevata, Gurp i i el de
l’Infern, a la Pobla de Segur. La pràctica del barranquisme està molt generalitzada
a Catalunya i és també d’especial interès a la Costa Brava.

Propostes
Descens fluvial amb caiac o canoa
canadenca pel Ter

Mapa B4.
Ràfting i piragüisme
al Parc Olímpic del Segre

Mapa A2.
Ràfting i activitats de riu (caiac, canoeraft...) a la Noguera Pallaresa

Mapa A2/B2.
Ràfting, hidrobob, hidrotrineu,
i canoes inflables als rius
de les Terres de Lleida

Mapa A2/B2.
Descens per les aigües braves de la Garona

Mapa A1.
TRàfting, canoes i hidrospeed
a la Vall d’Aran

Mapa A1.

El Segre i la Garona
Inaugurat pels Jocs Olímpics de 1992, el Parc Olímpic del Segre és una instal·lació
de primera categoria per a la pràctica del ràfting, el canoe-caiac i el piragüisme.
La instal·lació, de cin-cents metres de llargada i amb cabal regulable, ofereix descensos col·lectius en bot pneumàtic o amb hidrotrineu i la possibilitat de llogar una
embarcació de rems. Al parc també s’hi fan cursets de piragüisme, disciplina en
la qual també podem iniciar-nos a les zones dels pantans de Ponts i Camarasa, al
tram mitjà del riu Segre.
El riu Garona, que neix al Pla de Beret, en plena Val d’Aran, i segueix el seu curs
cap a França, presenta diversos trams d’aigües braves que són l’escenari perfecte
per a la pràctica del descens de barrancs. La pràctica del ràfting es concentra en
el pas d’aigües braves en trams com el Caos, l’Era Lòssa i l’Era Tortuga.
A la zona de la Vall de Rialb també s’aprofita el pas de l’aigua brava dels cingles
per fer descensos trepidants per les gorges que forma el riu Rialb.

Aigües braves al Segre (Terres de Lleida). Esport, natura i diversió al riu
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Rem i navegació
Un munt d’activitats per mar i rius
Catalunya té una història molt lligada al mar
i als seus rius. D’aquesta relació
n’han nascut embarcacions pròpies i
emplaçaments portuaris de primer ordre
repartits per tota la costa. I també un seguit
d’activitats per a tota la família.
Els nostres dies, el litoral català atrau visitants d’arreu del món que participen de
les múltiples ofertes del Mediterrani, ja sigui fent un creuer amb patró o aprofitant
les prestacions dels ports esportius de la Costa Brava, com l’Estació Nàutica de
l’Estartit-Illes Medes, on podem fascinar-nos amb el magnífic aparador que ens
ofereixen les Illes Medes i la costa del Montgrí, que constaten que la serralada
que sembla que mori al litoral es ramifica i aflora en forma d’illa a poques milles de
la costa en una reserva marina protegida de reconeixement internacional.
Les estacions nàutiques són uns espais turístics i recreatius que permeten practicar el turisme nàutic entès com a vacances actives en contacte amb l’aigua i amb
la possibilitat de fer tota mena d’activitats relacionades amb aquest medi durant el
temps de lleure, i complementar-ho amb diferents modalitats d’allotjament, amb el
gaudi de la natura i l’oferta turística i recreativa de l’entorn. Aquí ens podem iniciar
en l’esquí aquàtic, el windsurf o les diverses modalitats de navegació amb rems.
Ja més a prop de Barcelona, podem gaudir de la romàntica i ancestral navegació a
bord d’un veler amb patró mentre contemplem el litoral barceloní. En aquest punt
són especialment destacades les costes del Maresme, amb una concentració
important de ports esportius i una estació nàutica, o les costes del Garraf, amb
localitats de gran bellesa com Vilanova i la Geltrú i Sitges, que acull un important
llegat artístic modernista.
Una de les embarcacions tradicionals del país és el llagut català, a bord del qual
podem remar sortint del port esportiu de Tarragona, una ciutat d’herència romana
amb un patrimoni riquíssim per descobrir i admirar. L’oferta de la Costa Daurada
ens obre un ventall immens de possibilitats relacionades amb el mar amb moltes
activitats organitzades en les estacions nàutiques, que gaudeixen d’instal·lacions
idònies per a la pràctica de qualsevol esport nàutic en un marc de platges llargues
i poc profundes, sense gaires accidents orogràfics i amb sorra fina i neta.
Ja en aigua dolça, els pantans dels Prepirineus representen una alternativa sovint
més relaxada per als amants del rem o el caiac. Tant les aigües tranquil·les del
llac de Banyoles, com els embassaments del riu Segre, a les Terres de Lleida, o
el pantà de Sau, a la comarca d’Osona (Catalunya central) són bones opcions. I,
al sud del país, a l’entorn del riu Ebre, podem navegar pels pantans de Flix o de
Riba-roja, emplaçaments que es poden recórrer amb diversos tipus d’embarcacions de rem, com la piragua, el caiac o la canoa, amb les quals ens podem aturar
en alguna de les platges fluvials, endinsar-nos pels braços del riu, apropar-nos al
bosc de ribera o contemplar la diversitat de la fauna, sobretot aus, del delta. A més,
a l’Ebre es poden fer creuers llogant embarcacions per a tota la família. En aquest
sentit, les empreses de guiatge i lloguer de piragües ofereixen recorreguts fluvials
que s’adapten a les les preferències dels clients.

Embarcació de vela llatina a Cadaqués, al cap de Creus (Costa Brava)

Competicions internacionals
Al llarg de l’any se celebren a Catalunya diverses competicions internacionals com la
Mitja Marató Internacional de Piragüisme,
al març/abril, al llac de Banyoles. La costa
catalana també ha acollit esdeveniments
de rellevància, com el Campionat del Món
de Freestyle de Windsurf a Empuriabrava, i
també la Copa del Món-Gran Premi de Catalunya de surf a vela, a Sant Pere Pescador.

Propostes
Vela a la badia de Pals

Mapa B4.
Vela i caiac a les Illes Medes
i Costa Brava

Mapa B4.
Barques i canoes a la Vall de Núria

Mapa A3.
Canoa-caiac al Parc Olímpic
del Segre

Mapa A2.
Piragüisme, caiac i canoes als rius de les
Terres de Lleida

Mapa A1/A2/B1/B2.
Club de rem d’Empuriabrava

Mapa A4.
Windsurf i activitats nàutiques a l’Alt i el Baix
Empordà

Mapa A4/B4.
Turisme fluvial al vessant nord
dels Pirineus

Mapa A2/A3.
Estacions nàutiques
de la Costa Daurada

Mapa C2/D2.
Piragüisme al riu Ter

Mapa B4.
Caiac pels penya-segats del Montgrí

Mapa B4.
Canoa, caiac i creuers en barca
al Delta de l’Ebre

Mapa D1.
Rem i esports nàutics pel pantà
de Sau

Mapa B3.
Windsurf i Kitesurf
a Sant Pere Pescador

Mapa A4.
Navegació pel riu Ebre

Mapa D4.
Caiac pels pantans de Sau
i Camarasa

Mapa B3, B1.
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Activitats subaquàtiques
Bellesa sota l’aigua

Tant si sou submarinistes experimentats
com si voleu iniciar-vos en l’exploració de
la flora i la fauna marines, trobareu diversos
punts del litoral català per descobrir tot un
món sota l’aigua.
A la reserva marina de les Illes Medes, a la Costa Brava, un indret abrupte i d’aigües cristal·lines, podem fer el nostre bateig d’immersió des de l’Estartit i conèixer,
de la mà de monitors titulats, les normes bàsiques de la pràctica del submarinisme.
Precisament en aquest arxipèlag, format per set illots situats a poc més d’un quilòmetre del litoral de l’Estartit, podem practicar l’snorkel, el busseig a pulmó amb
ulleres i tub, i gaudir d’una flora i una fauna marines protegides. La fondària és
generalment de deu o quinze metres, però en alguns punts pot arribar fins a més
de cinquanta, just on apareixen moltes coves de gran bellesa.
El peixos no temen acostar-se als submarinistes en aquestes aigües càlides i clares, i converteixen la immersió en una bona oportunitat per als amants de la fotografia submarina. En aquest sentit, amb l’arribada de l’estiu, cada any s’hi celebra
el Festival Internacional MIMA (Medes, Imatge i Medi Ambient), que inclou un concurs de fotografia submarina de prestigi internacional. En aquest i altres punts del
litoral català, les associacions d’activitats subaquàtiques organitzen sortides en
grup amb l’objectiu de netejar el fons marí.

Propostes
Submarinisme i snorkel
a les Illes Medes

Mapa B4.
Activitats subaquàtiques a la Costa Brava

Mapa B4.
Activitats subaquàtiques a la Costa Daurada

Mapa D1/C1/C2.

El Garraf i Barcelona
Des de 1952, moment en què es va fundar el primer club de submarinisme a Catalunya, el país ha potenciat aquesta pràctica esportiva, avui amb molta acceptació.
Així, al centre del litoral del país podem gaudir d’un gran nombre d’activitats subaquàtiques a la Costa del Garraf. Les nombroses platges, el clima privilegiat i els
quatre ports esportius que sumen Vilanova i la Geltrú, Sitges i Cubelles són punts
de partida excel·lents per a la pràctica de tots els esports i activitats nàutiques al
llarg dels dotze mesos de l’any. A Barcelona, diverses entitats esportives també
duen a terme cursos de submarinisme i al litoral de la capital catalana s’estan potenciant nous hàbitats submarins per afavorir el procés natural de regneració. Els
trobareu al Parc d’Esculls, que s’estén des de davant de la platja de la Mar Bella
fins a la nova bocana del port.

Costa Daurada i Terres de l’Ebre
La diversitat de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, amb platges de quilòmetres d’extensió, ens regala una àmplia oferta d’activitats subaquàtiques. Sota les
aigües del litoral de l’Ebre ens trobarem davant d’un fons marí amb formacions
rocoses plenes de cavitats i on podrem admirar una de les colònies de posidònia
més importants del Mediterrani. Per descobrir els secrets del fons marí, diverses
empreses i entitats ofereixen activitats subaquàtiques que van des dels cursos per
a no iniciats fins a recorreguts per a submarinistes més experimentats.

Submanirisme a les Illes Medes (Costa Brava)
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Natura
En contacte amb el medi natural
La geografia del territori català presenta,
en pocs quilòmetres, una gran diversitat
de paisatges, de vegetació i de fauna.
Catalunya té una diversitat geològica excepcional, amb materials sedimentats com
la pissarra a la meitat nord; material calcari a prop del litoral i als Prepirineus, o sorra
i argila que ha donat lloc al gres a les zones interiors. I també presenta una gran
complexitat geogràfica. Catalunya té cinc-cents vuitanta quilòmetres de litoral,
que s’estenen des del cap de Creus, a la Costa Brava, fins a les Terres de l’Ebre.
La costa catalana acull paratges naturals vitals per a la fauna del sud d’Europa,
com el parc natural del Delta de l’Ebre i els Aiguamolls de l’Empordà o la reserva
marina de les Illes Medes, un indret de valor extraordinari pels seus fons marins. I
també és un país de muntanya, des dels cims més alts, que sobrepassen els tres
mil metres a la Val d’Aran, fins als penya-segats del cap de Creus. Els Pirineus són
una franja de dos-cents trenta quilòmetres de naturalesa, amb més de seixanta
espais d’interès natural i deu reserves de protecció especial, que formen part de
les 331.661 hectàrees d’espais protegits que hi ha a tot el país.
Així, en aquells punts de la geografia on l’activitat aquàtica és intensa es té una especial cura pel manteniment del fons marí i la flora i fauna que acull. Us proposem
fer immersions per explorar les profunditats de la costa catalana a les Illes Medes,
on, acompanyats de biòlegs, us trobareu davant d’una de les reserves de flora i
fauna més importants de la Mediterrània occidental. Arran del fons sorrenc podem
conèixer les múltiples coves i comprovar el desenvolupament de corall vermell i
altres espècies en perill d’extinció. També a la Costa Brava, en aigües de l’Alt Empordà, es fan creuers a la recerca de cetacis.
Terra endins, en zones del Berguedà s’ofereixen activitats encaminades a l’observació de la flora i fauna prepirinenca. I també a la Val d’Aran s’organitzen pràctiques
de fotografia amb l’objectiu d’immortalitzar flors autòctones de la comarca, com
també d’albirament d’ocells i fauna salvatge

Turisme ornitològic
Catalunya, per la seva situació geogràfica, és especialment atractiva i privilegiada
per als birders o observadors d’ocells d’arreu d’Europa. Només en un radi d’uns
dos-cents quilòmetres al voltant de la ciutat Barcelona trobarem diverses zones
d’altíssim interès ornitològic dotades d’una riquesa biològica excepcional.
Un dels punts extraordinaris per a l’observació d’aus és el delta que forma el riu
Ebre en la seva desembocadura, la zona humida més extensa de Catalunya. Es
tracta d’un hàbitat amb unes cinquanta espècies dels ocells més importants de
la Mediterrània. Altres zones òptimes per a l’observació d’ocells les trobem als aiguamolls de l’Empordà i a l’estany d’Ivars; als paisatges mediterranis dels Ports, el
cap de Creus i Montserrat; al delta del Llobregat i en quatre paratges dels Pirineus
i Prepirineus: Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Cadí-Moixeró, Mont-rebei i la
Terreta i la vall de Núria.
En tots aquests itineraris es disposa de bones infraestructures com observatoris
i miradors des d’on es poden contemplar perfectament les aus, itineraris senyalitzats, centres d’informació i interpretació, guies per fer visites culturals i també
establiments hotelers, cases rurals i restaurants.

Roques del Benet, al parc natural dels Ports (Terres de l’Ebre)

La guia de Turisme Ornitològic
de Catalunya
L’Agència Catalana de Turisme ha editat una
guia que descriu la diversitat ornitològica
en el territori català a través d’onze itineraris estructurats en quatre grups: aiguamolls,
Pirineus i Prepirineus, paisatges mediterranis
i entorns metropolitans. També inclou informació d’altres zones i espais naturals, un
codi ètic per a l’observador d’ocells i informació d’interès com entitats relacionades amb
l’ornitologia a Catalunya i empreses de serveis de turisme ornitològic. Tot això juntament
amb un compendi de totes les infraestructures existents per facilitar l’observació d’aus:
observatoris, aguaits, itineraris senyalitzats,
centres d’informació i interpretació... i s’hi indica els que són accessibles per a persones
amb mobilitat reduïda.

Propostes
Tallers de medi ambient i natura a la Vall
de Núria

Mapa A3.
Circuit ornitològic
guiat pel Ter

Mapa B3/B4.
Guiatge ornitològic al Garraf i aiguamolls
Remolar-Filipines

Mapa C3.
Guiatge ornitològic a les estepes de Lleida
i muntanyes de Boumort

Mapa B1.
Ornitolologia als Aiguamolls de l’EmpordàCap de Creus

Mapa A4.
Guiatge ornitològic al Cadí

Mapa A2/A3.
Ornitologia i activitats de natura
al Delta de l’Ebre

Mapa D1.
Fotografia de la flora de la Val d’Aran

Mapa A1.
Espai natural de la desembocadura
del riu Foix

Mapa C2.
Visites al parc nacional d’Aigüestortes
i a la Val d’Aran

Mapa A1/A2.
Gimcanes d’orientació a l’Empordà
i al Montnegre

Mapa A4/B4.
Observació de flora
i fauna d’alta muntanya

Mapa A3.
Observació de flora i fauna
a Tortosa

Mapa D1.
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Escalada
Abraçats a la muntanya

Catalunya és una de les destinacions
internacionals més importants per a
la pràctica de l’escalada. Tant si sou
escaladors experimentats com si en sou
practicants novells, podreu gaudir de la
sensació d’encarar cos a cos la muntanya.
La tasca feta durant anys pels excursionistes catalans ha estat decisiva per obrir
les moltes vies existents per escalar muntanyes. A Catalunya els escaladors poden
gaudir des d’alts cims fins a parets rocoses, passant per multitud de cingles i vies
poc explotades. En un sol dia es poden fer ascensos guiats, sense cap tipus de
perill, i conèixer les diferents tècniques d’escalada.
La muntanya de Montserrat és un dels indrets més emblemàtics de Catalunya.
Bressol simbòlic de moltes iniciatives de caràcter sociocultural, religiós i polític,
també és una de les destinacions més aptes per a l’escalada de tots els nivells gràcies a les dues-centes agulles que la coronen. Entre els punts elevats més emblemàtics hi ha el Cavall Bernat, que dóna nom, a la tardor, a una festa de vint-i-quatre
hores ininterrompudes d’escalada i intercanvi de vivències entre muntanyencs.

Vies ferrades
Són itineraris verticals equipats amb material
com claus, grapes, passamans, cadenes...
pensats per a persones no expertes en
l’escalada. En tot el recorregut hi ha instal·lat
un cable d’acer que ens assegura en cas
de caiguda. A Catalunya en podem trobar
en diverses serralades com Montserrat, el
Montsant, Oliana, Sant Martí de Sarroca...

La zona prepirinenca
La zona dels Prepirineus, d’est a oest, acull una quantitat immensa de parets aptes
per a la pràctica de l’escalada. A la comarca del Pallars Jussà trobem el congost
de Collegats, format per l’erosió del riu Noguera, el qual, alhora, talla diverses
serres interiors com les de Peracalç, per ponent, i les de Cuberes i Boumort, per
llevant. El congost compta amb cinc sectors d’escalada: les Moles del Pessó, la
Roca del Pessó, l’Agulla del Gos, la Paret de la Figuereta i l’Argenteria, on, a l’hivern, l’aigua es converteix en un cascada de gel que cau sobre la pedra tosca i,
amb el sol, brilla com l’argent. D’aquí el seu nom.
A la serra del Montsec, l’escalador gaudirà de les excepcionals parets de Montrebei, Terradets i Vilanova de Meià. I al nord-est del país, la vall de Camprodon
també acull indrets i paratges idonis per a l’escalada com Rocabruna i Ulldeter,
punt de naixement del riu Ter, el més important de la Costa Brava.

Prades i el Montsant i els Ports
El sud del país acull paratges escarpats molt valorats per escaladors d’arreu del
món. La serra de Prades i el Montsant ofereixen vies de moltíssima qualitat, entre
les quals destaquen la zona de la Mussara i la Riba i, especialment, la de Siurana,
amb centenars de vies d’escalada obertes entre les roques. A cavall entre Catalunya, l’Aragó i el País Valencià, el massís dels Ports alberga vies situades en uns
dels punts més elevats de l’interior. Hi destaquen les zones dels estrets, les valls i
les roques de Benet, amb una vintena de vies obertes.

Descens amb tècnica de ràpel a Siurana, a les muntanyes de Prades (Costa Daurada)

Propostes
Escalada i descens de barrancs a les Terres
de Lleida

Mapa A1/A2/B1/B2.
Escalada a Montserrat i al Pedraforca

Mapa A2/B2.
Escalada als parcs naturals dels Ports de
Tortosa-Beseit, serra de Prades i serra del
Montsant

Mapa C1/D1.
Espeleologia a la Cerdanya

Mapa A2/A3.
Escalada a l’Alt Berguedà

Mapa A2.
Baranquisme a les Valls d’Àneu

Mapa A1/A2.
Escalada als voltants de l’embassament de
Cavallers

Mapa A1.
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Neu
L’esplendor de l’hivern català

Quan arriba l’hivern, una bona part del
turisme a Catalunya es concentra a les
zones nevades. És llavors quan l’activitat
a tota la zona dels Pirineus és variada i
permet meravellar-nos amb paisatges
blancs i espectaculars.
La xarxa d’estacions d’esquí del nord del país és extensa i esdevé el motor d’una
multiplicitat d’ofertes per a tot tipus de visitants. A l’hivern, les activitats relacionades amb la neu afloren en paratges com el de la vall de Núria, on es desenvolupa
una intensa activitat d’excursionistes que exploren l’entorn del pic del Puigmal
practicant l’esquí de muntanya o caminant amb raquetes de neu. La mateixa activitat també és possible a la vall de Camprodon, envoltada amb cims que voregen
els tres mil metres d’alçada com el Gra de Fajol, el puig de Bastiments, el coll de
la Geganta o el pic de la Dona.
A la comarca de la Cerdanya, els senders que en època d’estiu són transitables
per als excursionistes es poden recórrer també amb raquetes de neu, lliscant sobre
els esquís de muntanya o pilotant una moto de neu. Encara a la Cerdanya trobareu
una gran varietat de traçats per practicar l’esquí nòrdic en les diverses estacions
d’esquí situades entre boscos de pi negre amb esplèndides panoràmiques de la
serra del Cadí. Al Pallars Sobirà, sota la mirada del pic de l’Orri, a l’estació de PortAiné, es poden practicar modalitats com l’skiercross o boardecross, una modalitat
de l’snowboard.
La zona del parc nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici, tenyit de
color blanc a la temporada d’hivern, és un escenari de primera magnitud per recórrer amb raquetes de neu. L’efecte de la meteorologia deixa glaçats els dos-cents
llacs de la zona sobre els quals es pot transitar si la temperatura és prou baixa.
A l’hivern, calçats amb raquetes, es poden recórrer rutes com la dels Carros de
Foc, amb parada i fonda als diversos refugis de muntanya, o fer una ruta de cap
de setmana amb raquetes de neu pels voltants de l’estació d’esquí d’Espot, molt
atractiva, especialment per als infants. També és possible fer altres activitats, com
baixar amb motos de neu durant la nit per camins de muntanya perfectament
senyalitzats o dormir en un tipi al campament d’Espot, a dos mil metres d’altitud.
L’outdoor neu combina diverses activitats com l’excursionisme amb raquetes, el
passeig a cavall per la neu, la construcció d’iglús i els cursos d’orientació a l’alta
muntanya i ús de l’ARVA, aparell per buscar persones. I, finalment, recordar que el
mes de gener se celebra la Pirena, una de les proves de múixing més importants
i mediàtiques del calendari europeu tant pel que fa al nombre d’espectadors com
d’agents turístics i comercials implicats. Durant quinze dies, persones i gossos
uneixen esforços per recórrer tot el Pirineu en una prova puntuable per a la Copa
del Món IFSS (International Federation Sleddog Sports). A més, és declarada competició oficial per les federacions catalana i espanyola d’esports d’hivern.

Raquetes de neu a la zona dels llacs de Malniu, a la Cerdanya (Pirineus)

Propostes
Raquetes de neu a l’Alt Berguedà

Mapa B3.
Esports de neu als Pirineus de Lleida

Mapa A2.
Raquetes de neu, esquí i snowboard a la
Cerdanya

Mapa A3.
Raquetes de neu, construcció d’iglús,
orientació, múixing, motos de neu,
passejades a cavall per la neu
al Pallars

Mapa A1/A2.
Esquí alpí i snowboard
Gran Pallars

Mapa A1/A2.
Motos de neu, trineus de gossos, raquetes
o esquí de fons per descobrir el sender que
ens porta al santuari de Montgarri

Mapa A1.
Esquí alpí, snowboard, raquetes de neu,
trineus... a La Molina

Mapa A3.
Activitats de neu a la vall de Camprodon

Mapa A3.
Esquí de travessa, alpí, fons i snow a Tavascan

Mapa A2.
Activitats de neu a Vaquèira-Beret i la Vall
d’Aran

Mapa A1.
Estació d’esquí, construcció d’iglús,
esquí de muntanya i raquetes... a la Vall
de Núria

Mapa A3.
Patinatge sobre gel a la Vall d’Aran

Mapa A1.
Esquí al Ripollès

Mapa A3.
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Turisme eqüestre
Descobrir el país a tota brida

Per estar en contacte directe amb la natura
travessant valls, rius, cingles i platges,
una bona opció és recórrer indrets
de Catalunya a cavall.
Ben a prop de Barcelona, la Costa del Garraf ens ofereix recorreguts ben variats
pels anomenats paisatges lunars del massís del Garraf. Altres rutes interessants
són els diversos itineraris del parc natural del Montseny o bé senders de l’interior
del país, com els que trobem a la Catalunya central, a la serra de Castelltallat,
a la comarca del Bages, o a la vall de Sau-Collsacabra i al Lluçanès, a Osona.
També, a cavall o en ruc, la comarca del Maresme ens ofereix diverses possibilitats per traçar itineraris en contacte amb la natura. Més al nord, l’aprofitament de
la ruta dels càtars, el Camí dels Bons Homes, marcat com a GR-107, ofereix un
ampli recorregut a través de les muntanyes des de Berga fins a Montsegur (Arieja,
França). El traçat, que voreja els dos-cents quilòmetres, travessa el parc natural del
Cadí-Moixeró i s’endinsa a l’Alt Pirineu fins a creuar la frontera.

A cavall pels Pirineus i les Terres de Ponent
En general, tota la zona pirinenca ofereix una bona oferta de turisme eqüestre. La
Val d’Aran concentra una gran quantitat de senders i camins per descobrir a cavall,
amb carruatges, ponis per als més petits… acompanyats d’un monitor, que des de
Viella ens guiarà per la comarca, i on caldrà fer, per exemple, una parada al mirador
de Vilac i observar el paisatge de muntanya.
A la comarca del Ripollès podem trobar cavalls en llibertat i un conjunt d’instal·
lacions d’hípica situades a la vall de Camprodon i a la vall de Ribes, comunicades
des de temps immemorials per la collada Verda. Aquests emplaçaments combinen paisatges idíl·lics amb un patrimoni arquitectònic d’art romànic molt rellevant.
A la Garrotxa, genet i cavall discorren per bells paratges d’herència volcànica com
la cresta muntanyenca de Rocacorba, un punt àlgid que ens permetrà deixar enrere els volcans i baixar cap al mar travessant els entorns del llac de Banyoles i els
pobles medievals a la comarca del Pla de l’Estany. Resseguint el riu Ter, finalitzarem
el recorregut als peus del Mediterrani, a la platja de Pals, a la Costa Brava.

Propostes
Rutes a cavall pel Camí
dels Bons Homes

Mapa A2/A3.
Equitació pel Pallars

Mapa A2.
Rutes a cavall per la vall
de Camprodon

Mapa A3.
A cavall per les Gavarres

Mapa B4.
Hípica i carruatges per la Fageda
d’en Jordà

Mapa B4.
Equitació a Prullans

Mapa A2/A3.
Rutes a cavall per la Cerdanya

Mapa A2/A3.
Circuit d’hípica a la vall
de les Vernedes

Mapa A2.
Equitació a la zona volcànica
de la Garrotxa

Mapa A3/B3.
Turisme eqüestre a les Gavarres

Mapa B4.
Itineraris a cavall i en ponis
per la vall de Núria

Mapa A3.
Passejades a cavall pel Montseny

Mapa B3.
A cavall pel Pallars Jussà

Mapa B1.
Hípica a les Valls d’Àneu

La Ruta del Cister

Mapa A1.

L’equitació a l’Alt Urgell permet gaudir de la varietat paisatgística de cada vall,
diferents les unes de les altres. Més al sud, a la Ruta de la vall dels Voltors transitarem a cavall per l’entorn natural de la vall de la Terreta, on també podem observar
aus autòctones.
I en el paratge natural del monestir cistercenc de Poblet, declarat Patrimoni de la
Humanitat per la Unesco, ens podrem endinsar en una de les joies artístiques més
importants de l’art religiós català. Aquest monestir, conjuntament amb el de Santes Creus a la Costa Daurada i el de Vallbona de les Monges a les Terres de Lleida
són l’eix de la Ruta del Cister, un passejada curulla de cultura, tradició i patrimoni
que es pot fer a cavall creuant un territori dens amb boscos, vinyes i muntanyes.

Turisme eqüestre al Molladar, Camprodon (Pirineus)
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Aire
Catalunya a vol d’ocell

Conèixer Catalunya des de l’aire és un
viatge fascinant per admirar tant els cims
pirinencs com les estampes idíl·liques arran
de mar, passant per planures i valls amb
altres territoris d’intensa vegetació.
Una de les sensacions més espectaculars que pot experimentar un ésser humà és
la caiguda lliure. A Catalunya, aquesta experiència és perfectament possible practicant el paracaigudisme i la caiguda lliure a Castelló d’Empúries-Empuriabrava, a
la Costa Brava, un dels punts europeus més prestigiosos per a la pràctica d’aquestes activitats. Al juliol s’hi celebra el Beach Swoop Challenge de paracaigudisme.
Però si som novells, un seguit de monitors professionals ens ajudaran a fer el nostre
primer salt des de quatre mil metres i ens guiaran durant una baixada de dos minuts. Una potentíssima i inoblidable descàrrega d’adrenalina. Tornant a Empuriabrava, que cal recordar que és Destinació de Turisme Esportiu (DTE), trobem un
centre de paracaigudisme on es pot experimentar la sensació de llançar-se amb
paracaigudes sense haver de pujar a un avió a través d’un modern túnel del vent
que és el simulador de caiguda lliure més gran del món en l’actualitat i que disposa
d’un corrent d’aire vertical amb una potència de 180-250 quilòmetres per hora i
proporciona la mateixa sensació de la caiguda lliure.

Vols en helicòpter
i en avió bimotor
A part de l’oferta de globus, parapent i ala
delta també cal tenir en compte que hi ha
diverses empreses que ofereixen vols en
helicòpter i avió bimotor per conèixer alguns
punts turístics del país. A Barcelona es pot
sobrevolar la ciutat des del cel i anar fins
a Montserrat, i n’hi d’altres que permeten
conèixer la Costa Brava amb l’al·licient de
poder fer unes fotografies úniques.

Gaudir del paisatge
Si preferim experimentar sensacions més tranquil·les i contemplar el paisatge a vol
d’ocell podem començar el recorregut des de l’interior del país amb la travessa
dels pantans en globus aerostàtic, que comença al pantà de Sau, a la comarca
d’Osona, i ressegueix el curs del riu Ter fins a desembocar a la Costa Brava.
Els vols al parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ens presenten als nostres ulls un territori de volcans que mereix ser recorregut de cap a cap per gaudir
d’un nombre incalculable de matisos naturals i paisatgístics.
La Cerdanya, una de les valls més extenses de Catalunya, presenta un clima propici per fer-hi vols en globus o ultralleuger i practicar-hi el parapent. Deixant-se
endur pel vent des de la muntanya fins a les seves àmplies valls, podem captar
instantànies fotogràfiques a les hores de sol o fer-hi vols les nits de lluna plena.
Més al sud, a la comarca del Berguedà també podrem sobrevolar el parc natural
del Cadí i contemplar el Pedraforca o Collsacabra, o la vall de Sau, a la veïna comarca d’Osona, que podrem sobrevolar en globus.
Les condicions naturals i climàtiques de la vall d’Àger l’han convertit en un dels
emplaçaments europeus més importants per a la pràctica del parapent i l’ala delta.
on podrem fer el bateig d’aire al costat de monitors especialitzats i amb la seguretat
que les empreses que gestionen aquests cursos disposen de totes les garanties
de seguretat. Situada al peu del Montsec, una serralada orientada de llevant a
ponent que facilita la formació de corrents tèrmics indispensables per a la pràctica
del vol lliure, aquesta vall és una zona verge, allunyada de l’entorn urbà, ideal per
a la pràctica de molts esports d’aventura i activitats en contacte amb la natura.

Enlairament de parapent a Rasos de Peguera, Berga (Pirineus)

Propostes
Parapent a l’Alt Berguedà

Mapa A2/A3.
Ala delta, parapent, globus
aerostàtics i helicòpter a les
Terres de Lleida

Mapa B1/B2/C1.
Vols en globus per la Cerdanya

Mapa A3.
Parapent al Montsec

Mapa B1.
Vols en globus per la zona
volcànica de la Garrotxa

Mapa A3/B3.
Paracaigudisme a la badia de Roses

Mapa A4.
Vols amb parapent a la Vall de Boí

Map A1.
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Turisme accessible
i multiactivitat
Diversió per a tothom

L’expansió dels esports d’aventura ha
comportat una clara aposta per un seguit
d’activitats que sumen el contacte amb
la natura amb l’esperit de superació. I
són moltes les empreses i destinacions
catalanes que han adaptat la seva oferta de
productes i serveis perquè tothom en pugui
gaudir.

Més informació sobre turisme actiu
accessible i per descarregar el catàleg:
www.turismeperatothom.com

El sector turístic català ha impulsat l’accessibilitat dels seus serveis perquè les persones amb discapacitats puguin gaudir de l’oferta cultural, d’oci i esportiva amb
igualtat de condicions. És el turisme accessible, el desenvolupament del qual és
clau en una societat plural i respectuosa.

Propostes

Comencem per les vies verdes, les antigues vies ferroviàries aptes per al senderisme i el cicloturisme, que trobem a Catalunya i que són accessibles per a tothom.
En trobareu, entre altres llocs, a la comarca de la Garrotxa, una zona volcànica on
també hi ha la possibilitat d’enlairar-se gràcies als vols en globus amb cistella
adaptada. A la Costa Brava, entre el mar i la muntanya, hi ha un tram de la via
verda preparada per a bicicletes adaptades per passejar a prop de les diverses
platges accessibles. A Camprodon també es poden fer rutes amb bicicleta adaptades mentre que al parc natural del Garraf i també a Cambrils s’han creat itineraris
naturals adaptats especialment pensats per a persones amb visibilitat reduïda.

La Molina Parc Aventura

Si es prefereix activitats aquàtiques, el Parc Olímpic del Segre incorpora la tecnologia més avançada que permet la pràctica del piragüisme adaptat a aigües tranquil·
les. A la Costa Brava-Alt Empordà, algunes empreses han adaptat la pràctica del
caiac mentre que l’Escola de Vela del Club Nàutic l’Escala ha apostat per adaptar
la vela per a persones amb algun tipus de discapacitat. A més de cursos d’iniciació
i de tecnificació, aquesta entitat organitza la Regata Open l’Escala Accessible,
que s’ha celebrat per primera vegada l’any 2009. I, per a qui prefereix el fons marí,
a les Illes Medes es pot practicar el busseig adaptat.
Per als amants dels esports de neu, la majoria d’estacions dels Pirineus han adaptat les instal·lacions perquè tothom pugui practicar el seu esport preferit durant la
temporada d’esquí. Parlem de l’estació de Boí Taüll, situada en ple Pirineu lleidatà,
a prop del parc nacional d’Aigüestortes; de Vaquèira Beret, a la Val d’Aran, i de
la Molina, a la Cerdanya, on el 2009 s’ha celebrat la Copa del Món IPC, amb la
participació dels millors esquiadors discapacitats d’arreu del món.
També l’hípica està adquirint una importància especial gràcies a l’esforç de centres
que han aconseguit que aquesta pràctica sigui accessible per a tothom. I per als
aficionats a l’observació de les aus, el parc natural del Delta de l’Ebre compta amb
observatoris accessibles.

Barranquisme a les gorges de Núria, al massís del Puigmal (Pirineus)

Circuits d’aventura als arbres,
excursions en quad, jocs d’estratègia,
orientació

Mapa B4.
Mapa A3.
Centre d’oci a Collsacabra

Mapa B3.
Esports d’aventura, 4x4 i quads al
Montseny

Mapa B3.
El Bosc Animat de Catalunya en Miniatura.
Parc aeri forestal.
Tirolina de 150 metres

Mapa C3.

Turisme rural i agroturisme
Els establiments de turisme rural i agroturisme són una opció ideal per gaudir de les
activitats a la natura. El sector disposa d’una
oferta variada, repartida per tot el territori
català i a l’abast de tots els pressupostos.
El nou sistema de categorització d’aquests
establiments mitjançant espigues facilita la
tria en base a les seves característiques i als
serveis que ofereixen.

Més informació a:
http://establimentsturistics.gencat.cat
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A dalt, nordic waling a Calafell (Costa Daurada); al centre, esquí adaptat a la Val
d’Aran; a sota, emocions fortes a Òdena (Catalunya central)
Activitats d’aventura i descoberta
a Barcelona: Fòrum, Montjuïc...

Mapa C3.
Rutes segway, buguies,
minitirolina, orientació...
per l’Empordà

Mapa A4.
Paintball, quads i activitats d’aventura
a la serra de l’Albera
i cap de Creus

Mapa A4.
Paintball i aventura al prepirineu
i les Terres de Lleida

Mapa B1/B2.
Rutes amb quads per la Cerdanya

Mapa A3.
Activitats d’aventura a l’Empordà

Mapa A4/B4.
Viatges d’aventura en cotxe,
moto o jeep pels Pirineus
i sud de França

Mapa A1/A2/A3.
Passejades d’emocions per la vall
de Llémena

Mapa B4.
Borredà Parc Aventura i La Molina Parc
Aventura

Mapa A3/B3.
Activitats d’aventura al Delta
de l’Ebre i a la serra del Montsant

Mapa D1.
Cicuit d’orientació i parc lúdic
a la vall de Núria

Mapa A3.
Parc La Selva de l’Aventura

Mapa B3.
Paintball i circuits d’aventura
a les comarques de Girona

Mapa A4/B3/B4.
Nordic walking a la Cerdanya

Mapa A2/A3.
Nordic walking a Lloret

Mapa B4.
Nordic walking i nordic fitness a Calafell

Mapa C2.

‘Nordic walking’
El nordic walking o marxa nòrdica, d’origen
finès, és l’exercici de caminar amb uns pals
dissenyats especialment per a aquesta pràctica esportiva i de lleure. Entre altres virtuts,
ofereix al cos un millorament de la condició
física, ja que actua suaument, però eficaçment, en el sistema cardiovascular, la coordinació i la mobilitat. És beneficiós per a
qualsevol persona que vulgui millorar la seva
forma física, independentment de l’edat.

Aprofitar llacs i rius
Al paratge natural de Poblet podem gaudir de la divertida pràctica de la tirolina,
l’escalada en un rocòdrom o adquirir la minuciosa tècnica del tir amb arc. Per la
seva banda, a la Costa Brava podem entrar en contacte amb el camp d’aventura,
configurat per diverses disciplines com el ràpel, la travessa de ponts tibetans o la
remuntada de cordes. En un paratge situat a Sant Miquel de Campmajor, disposarem de milers de metres quadrats per practicar divertides activitats com el paintball o l’aventura d’escapar-nos d’una fortalesa del segle xviii.
Al voltant del llac de Banyoles l’oferta d’aventura es completa amb la possibilitat
de practicar el tir amb arc o fer cursos d’orientació de muntanya. I la Cerdanya permet la pràctica de l’espeleologia i diverses activitats aèries. A la zona de Collegats
hi ha concentrada una intensa activitat d’outdoor, és a dir, jocs o activitats a l’aire
lliure pensats per a grups i per a totes les edats amb la finalitat de passar-s’ho bé
i descobrir l’aventura en estat pur.
D’altra banda, el pas de la Noguera Pallaresa permet la pràctica del descens de
barrancs i a la vall de Boí també concentra espais privilegiats de riu ideals per a la
navegació amb canoes i hidrospeed.

Caminar entre els arbres
Catalunya compta amb arbres prou alts per practicar activitats a partir de les quals
podem simular que vivim una aventura de pel·lícula en algun lloc remot del món.
Parlem, per exemple, de les tirolines, els ponts tibetans, les lianes i altres activitats
que ens ofereixen diversos parcs d’aventura repartits per tot el país. Basant-se en
els mètodes que al llarg de la història s’han utilitzat en molts indrets del món per
salvar abismes i crescudes de rius, totes aquestes activitats ens permetran viure
la sensació de volar entre els arbres o ens posaran a prova l’equilibri al fer-nos
caminar sobre cables i cordes a una certa alçada. Aquests circuïts són aptes per
a tots els públics i estan guiats per professionals que utilitzen totes les mesures de
seguretat reglamentàries.
Un altre punt de referència a l’àrea pirinenca és l’estació d’esquí de Port-Ainé des
d’on es poden iniciar innombrables excursions amb quads 4x4, practicar el ràfting
a la Noguera i gaudir al màxim baixant el barranc de Sant Pere. El centre també
inclou instal·lacions per a la pràctica del tir amb arc i un rocòdrom per fer escalada.
La vall de Núria, al Ripollès, se situa en una zona excel·lent per a la pràctica de
diverses activitats de multiaventura, i també disposa d’un espai navegable per a
barques i canoes i hípica per als més petits. Una altra possibilitat és planificar les
activitats des dels Pirineus fins al Mediterrani, evolucionant des de l’alta muntanya
fins al mar. Una proposta en què és possible la pràctica de diferents esports aquàtics com el descens de gorges, el piragüisme en aigües tranquil·les o el caiac de
mar, o recórrer, després de fer un curs d’orientació, rutes des de l’interior del país
fins al litoral fent senderisme, cavalcant a cavall o en bicicleta tot terreny.
Des de la platja de Pals, a la Costa Brava, podrem llogar un catamarà o un caiac
de mar i endinsar-nos en el litoral gironí.
I en diversos punts del país trobarem espais preparats per a la diversió, la convivència i, és clar, el respecte pel medi ambient, amb activitats tan diverses com el
touchball (joc de guerra al bosc), en què els participants posaran a prova aptituds,
moviments, decisions i emocions que no s’experimenten habitualment.
Catalunya disposa de diversos itineraris en totes les zones del país per a la pràctica
de nordic walking, una passejada amb bastons de muntanya, que tant podem fer
per les platges de Calafell i en altres de la Costa Daurada, com pels boscos de les
Terres de Lleida i de la Catalunya central, i també per paratges de mar i muntanya
de la Costa Brava o per les zones volcàniques de la Garrotxa.
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catalunya és actiu i natura

Esport, natura i aventura posen a prova la resistència
i l’habilitat dels participants alhora que ofereixen múltiples
opcions de diversió tant per a grups d’amics com
escolars, famílies i empreses.
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Propostes de Rutes de senderisme
Carros de Foc
La Porta del Cel
Camí dels Bons Homes
Cavalls del Vent
De Sant Pau de Segúries a Lladó
Estels del Sud
Ruta del Ter
Els 3 Monts

Propostes de Rutes de cicloturisme
De Montblanc a l’Ebre en bicicleta
Una volta per la Plana de Ponent
Del Pirineu català al mar en bicicleta
La Ruta del Ter

Camí de Sant Jaume

TransCatalunya
Itinerari Catalunya Central - Pirineus
Itinerari de la Mediterrània
Itinerari de Ponent

Simbologia
Senderisme

Multiactivitat

Cicloturisme i BTT

Centre BTT Catalunya

Aigües braves

Escalada

Rem i navegació

Neu

Activitats subaquàtiques

Turisme eqüestre

Natura

Aire

Itinerari ornitològic

Pic

Límit autonòmic

Població

Riu, torrent

Monestir

Embassament

Aeroport

Via verda

Aeròdrom

Marques turístiques
1 Barcelona
2 Catalunya Central
3 Costa Brava
4 Costa Daurada
5 Costa del Garraf
6 Costa de Barcelona-Maresme
7 Pirineus
8 Terres de l’Ebre
9 Terres de Lleida
10 Val d’Aran

Sender de gran
recorregut (GR)

Parapent a la comarca del Berguedà (Pirineus)

INFORMACIÓ D’INTERÈS
AGÈNCIA CATALANA
DE TURISME
Pg. de Gràcia, 105 3r
08008 Barcelona
Tel. +34 934 849 900
www.catalunya.com

Enllaços
Servei Meteorològic de Catalunya
www.meteocat.com
Mobilitat i mitjans de transport
www.gencat.cat/mobilitat
Parcs de Catalunya
www.parcsdecatalunya.net
Senderisme
www.feec.cat
Turisme accessible
www.turismeperatothom.com
Pirineus
www.visitpirineus.com

Directori
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