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Decàleg 
del bon ecoturista

u A lA nAturA
En qualsevol espai o paisatge natural 
d’interès, tant si és perquè hi viuen 
animals o plantes emblemàtiques o 
protegides com perquè s’hi observen 
paisatges i ecosistemes de gran 
bellesa i interès naturalístic. 

u En EspAis protEgits
Té lloc sobretot en espais que han estat 
protegits per l’Administració, com ara 
parcs naturals. A més dels seus 
atractius naturals, també tenen 
infraestructures (itineraris, miradors...)  
i serveis òptims per practicar 
ecoturisme.

10 Ajuda a conservar
Pregunta als guies o als 
centres de visitants sobre 
projectes o entitats no 
lucratives que ajuden a 
conservar l’espai natural.

5 Consumeix 
productes locals
Busca productes de 
proximitat (aliments  
o artesania). 

9 Endu-te 
les deixalles
Emporta’t totes les deixalles  
i informa’t sobre entitats 
sense ànim de lucre que 
ajuden a conservar l’espai 
natural que has visitat.

4 sigues 
respectuós
El silenci és un gran aliat. 
Respecta les regulacions 
de l’espai natural protegit; 
no molestis la fauna 
ni t’enduguis  
flors o roques.

8 Entra en els 
centres de visitants
Molts espais naturals 
protegits disposen de 
centres de visitants  
que t’informaran sobre 
activitats, guies i itineraris.

3 Ves-hi ben 
acompanyat
Un bon guia t’ajudarà 
a gaudir d’una experiència 
segura i inoblidable.

7 Mou-te 
sense deixar empremta
Sempre que puguis, 
opta pel transport  
públic o compartit.

2 Equipa’t bé
Porta bon calçat, roba 
còmoda i colors discrets.  
Uns prismàtics, un mapa,  
un GPS i una guia de  
camp et seran molt útils.

6 opta per 
empreses certificades
Contracta allotjaments 
amb el Distintiu de Qualitat 
Ambiental o certificades 
com la Carta Europea de 
Turisme Sostenible.

1 Coneix bé 
el medi natural
Informa’t abans sobre 
els atractius naturals, les 
restriccions, els itineraris...

NO HI DEIXIS 
L’EMPREMTA. 
ENDU-TE SEMPRE 
LES DEIXALLES. 

u ConsErVA lA nAturA quE VisitEs
Els ecoturistes aporten recursos econòmics que 
es destinaran a tasques de conservació dels 
espais naturals que visiten.

u rEDuEiX l’iMpACtE En l’Entorn
Qualsevol activitat turística provoca un 
impacte sobre l’entorn. L’ecoturisme fa servir 
mesures per reduir aquest impacte i respecta 
les cultures locals. Per això es practica en 
grups reduïts i assumeix les regulacions que 
regeixen els espais naturals protegits.

u sErVEiX pEr ConsCiEnCiAr i AprEnDrE
Quan practiques ecoturisme, a més de gaudir, 
aprens com són els espais naturals i prens 
consciència sobre la necessitat de respectar-
los. Sovint són guies especialitzats els que 
t’acompanyen i et descobreixen els secrets de 
la natura.

u AJuDA lA poblACió loCAl
L’ecoturisme contribueix a millorar la qualitat de 
vida dels municipis i les comarques on es 
practica, ja que és una oportunitat de crear llocs 
de treball i empreses locals.

Conèixer, gaudir, observar, aprendre, conservar… són activitats ecoturístiques 
que es poden fer en els nombrosos i variats espais naturals de Catalunya. 
Descobreix el patrimoni natural i els seus valors de manera sostenible  
mentre contribueixes a la preservació de l’entorn i les comunitats locals.  
Apunta’t a l’ecoturisme. 

QUÈ ÉS

L’ECOTURISME

per què és tan 
beneficiós?

on es  
practica 

on no  
es practica
u En rECintEs
En indrets amb condicions creades 
de manera artificial, com ara parcs 
zoològics o els jardins botànics.

FoNt: basora, Xavier, Ecoturisme a Catalunya. Guia per descobrir i conservar la natura, consell assessor per al desenvolupament sostenible, 2010.
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serralada litoral
guilleries-savassona
Massís i Costes del garraf
Montseny
sant llorenç del Munt i l’obac
Muntanya de Montserrat
Delta del llobregat
Cadí-Moixeró / pedraforca
Collserola
Alt Empordà
Empordanet
Montgrí i illes Medes
garrotxa-pla de l’Estany
Vall de núria-Vallter
Val d’Aran
Aigüestortes
Valls de l’Alt pirineu
Montsec-Conca de tremp
Collegats i boumort
serres d’odèn-port del Comte-Alinyà
Espais naturals de ponent
Els ports
Delta de l’Ebre
priorat-Montsant
Muntanyes de prades-poblet
paisatges d’oliveres mil·lenàries
serra de llaberia-tivissa-Vandellós-Cardó
Vall del gaià
riberes de l’Ebre
Espais litorals-Costa sud

Catalunya

Parcs Naturals 
de catalunya

espais naturals  
protegits

Distàncies entre capitals

M a r  M e d i t e r r a n i aeroport

tren d’alta velocitat

Poblacions principals

marques turístiques

autopistes i autovies

FraNÇa

Parc Nacional
d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici

Parc Natural
del Cadí-Moixeró

Parc Natural
de les Capçaleres
del Ter i el Freser

Parc Natural
de l’Alt Pirineu

Paratge Natural  
d’Interès Nacional

de l’Albera

Parc Natural  
del Cap de Creus

Parc Natural 
dels Aiguamolls
de l’Empordà

Parc Natural 
del Montgrí,  
les Illes Medes  
i el Baix Ter

Parc Natural  
de la Zona Volcànica  
de la Garrotxa

Parc Natural 
del Montseny

Paratge Natural  
d’Interès Nacional
del Massís del Pedraforca

Parc Natural  
de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac

Espais Naturals
del Delta 
del Llobregat

Parc Natural 
del Delta 
de l’Ebre

Parc Natural 
dels Ports

Parc Natural  
de la Serra
de Montsant

Paratge Natural 
d’Interès Nacional
de Poblet

Reserva  
Natural 
Mas de Melons

Ecoturisme

Km

A Catalunya trobaràs un patrimoni natural i una biodiversitat 
excepcionals. Sense haver de fer desplaçaments llargs, gaudiràs dels 
seus nombrosos parcs naturals i molts altres espais naturals protegits, 
de l’alta muntanya als fons marins, dels boscos singulars a les planures 
litorals. En aquest mapa et presentem una selecció de 30 àrees d’interès 
ecoturístic que inclouen tots els equipaments i serveis per tal  
que el puguis practicar. Descobreix-les! 

ON PRACTICAR 
ECOTURISME 

30 àrEEs D’intErès ECoturístiC 
A CAtAlunyA

Parc de 
Collserola
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com en els antics camins de les trementinaires, 
dones que venien herbes i remeis medicinals.  

9  CollsErolA
L’autèntic pulmó verd de Barcelona, la capital 
catalana, és accessible en transport públic. Té 
nombrosos senders que pots recórrer fàcilment a 
peu o en bicicleta. 

10  Alt EMporDà
Albirar cetacis o submergir-se en els fons marins del 
Parc Natural del Cap de Creus; descobrir l’hàbitat de 
la tortuga mediterrània, en perill d’extinció, en el 
Paratge d’Interès Natural de l’Albera o el de les aus 
que poblen el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà són només alguns dels molts al·licients 
d’aquesta zona.

11  EMporDAnEt
L’Espai d’Interès Natural de Les Gavarres a l’interior, 
i l’Espai Natural de Catell-Cap Roig i muntanyes de 
Begur es caracteritzen per ser una zona de boscos 
d’alzina surera, monuments megalítics i camins de 
ronda ideals per fer a peu. Voregen una costa 
escarpada, antigament refugi per a pirates  
i contrabandistes.  

12  Montgrí i illEs MEDEs
En plena Costa Brava, el Parc Natural del Montgrí, 
les illes Medes i el Baix Ter ofereix una de les 
millors aèries mundials per practicar el 
submarinisme controlat. 

Ecoturisme

Ecoturisme

Assistir a la brama del cérvol a les serres 
pirinenques, albirar cetacis al Parc Natural 
del Cap de Creus o practicar turisme 
ornitològic al delta de l’Ebre són només 
algunes de les activitats ecoturístiques 
que pots practicar a Catalunya. Aquí tens 
les diverses àrees identificades amb les 
seves activitats principals; tan sols una 
mostra de les múltiples experiències  
que pots gaudir en un territori que es 
recorre en un sol dia de nord a sud.  
No te les perdis! 

lEs àrEEs 
D’intErès 
ECoturístiC  
A CAtAlunyA

Observar mamífers 
terrestres

Observar cetacis

Observar aus

Observar insectes 
i papallones

Passejar per  
boscos singulars  
i observar la flora

Àrees d’interès 
geològic

Itineraris en 
espais naturals

Contemplar paisatges 
en transports 
sostenibles

Tipologia d’activitats

Recórrer rius  
i espais marins en 
caiac o canoa

Embarcacions 
per conèixer 
el mar i els rius

Explorar els fons 
marins: submarinisme  
i snorkel

Fotografia 
de natura

Observarel cel  
i els astres

Activitats educatives 
en els espais naturals

Ecoturisme  
científic

1  sErrAlADA litorAl
A menys de 50 km de la ciutat de Barcelona, 
aquesta serra paral·lela a la costa s’estén en els 
parcs del Montnegre i Corredor. Ofereix vistes al mar 
i travessa el GR 92, el sender de gran recorregut  
que segueix el litoral català de punta a punta.

2  guillEriEs-sAVAssonA
Aquest espai traspunta el pantà de Sau i els cingles 
de Tavertet i Collsacabra; impressionants formacions 
geològiques plenes de coves, penyals, congosts... 
Tot un paradís per als amants de la fotografia  
de natura.

3  MAssís i CostEs DEl gArrAf
Els parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, i l’Espai 
d’Interès Natural dels Colls-Miralpeix es distingeixen 
per un paisatge exòtic de pedra calcària erosionada 
per l’aigua. Aquí regna el margalló, una de les dues 
palmeres autòctones d’Europa.

4  MontsEny
Aquest parc natural també és Reserva de la Biosfera 
declarat per la UNESCO. Suposa un conglomerat  
de paisatges mediterranis i centreeuropeus 
d’extraordinària biodiversitat just al costat de  
grans conurbacions metropolitanes. 

5  sAnt llorEnç DEl Munt i l’obAC
Sorprèn la formació de cingles i monòlits de pedra 
rogenca que contrasta amb el verd de les pinedes  
i els alzinars a la falda de la muntanya.

6  MuntAnyA DE MontsErrAt
Aquesta joia de la geologia és part del Geoparc de  
la Catalunya Central. Va sorgir arran de la formació 
dels Pirineus i després de la retirada d’un mar 
interior fa 36 milions d’anys. S’hi accedeix en 
funicular o aeri, dos transports sostenibles.

7  DEltA DEl llobrEgAt
Mitjançant els transports públics de la ciutat de 
Barcelona es pot accedir fàcilment als Espais 
Naturals del Delta del Llobregat, un punt estratègic 
en la migració de les aus. Aquí s’hi poden trobar 
més de 360 espècies.

8  CADí-MoiXEró / pEDrAforCA
Amb més de 1.000 espècies botàniques 
catalogades, la seva gran riquesa botànica és 
palpable en les antigues rutes que els travessen, 

13  gArrotXA-plA DE l’EstAny
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
és el millor exponent de paisatge volcànic a la 
península ibèrica. Disposa de prop de 40 cràters  
i un bosc únic de faigs: la fageda d’en Jordà. I tot,  
a tocar del llac de Banyoles, el més gran  
de tot Catalunya. 

14  VAll DE núriA - VAlltEr
El naixement dels rius Ter i Llobregat dona el nom al 
Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, a 
prop de la mítica Vall de Núria, amb cims que 
freguen els 3.000 metres i a la qual s’accedeix amb 
un tren cremallera. També acull un paisatge poblat 
de prats alpins, boscos centenaris i un passat i un 
present d’aprofitament sostenible dels seus recursos 
naturals.

15  VAl D’ArAn
Amb tres quartes parts del seu territori protegit per 
Natura 2000 (xarxa ecològica europea d’àrees de 
conservació de la biodiversitat), la Val d’Aran és  
una autèntica joia de fauna i flora que sempre  
és interessant descobrir.

16  AigüEstortEs
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és l’únic parc 
nacional de Catalunya. El seu paisatge d’alta 
muntanya i de relleu impressionant amaga una gran 
riquesa de fauna i vegetació. L’aigua, amb prop de 
200 llacs i innombrables rierols, és aquí la gran 
protagonista, juntament amb cérvols i isards.
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Els EspAis  
nAturAls protEgits
Catalunya compta amb un patrimoni natural i una 
biodiversitat excepcionals, un tresor que cal 
conèixer i preservar. Disposa d’una autèntica xarxa 
d’espais naturals de gran valor que van des de l’alta 
muntanya fins a les planures litorals, des dels 
boscos eurosiberians fins als ermassos 
semidesèrtics o els espais marins. 

El sistema de zones protegides es basa en una 
xarxa de 184 espais d’especial valor ecològic que 
inclouen un parc nacional: Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, espais d’interès ambiental, paisatges, 
monuments i reserves naturals. 

Espais accessibles per a tothom
Moltes de les activitats i experiències que pots fer en 
els espais naturals de Catalunya són adequades per 
a tots els visitants, fins i tot aquells amb mobilitat 
reduïda i amb algun tipus de discapacitat. Molts 
d’aquests espais disposen d’itineraris senyalitzats i 
rutes accessibles, materials i circuits adaptats a les 
seves necessitats.

per saber-ne més:
Per obtenir més informació sobre les condicions 
d’accessibilitat d’aquests espais, visita el web  
http://turismeperatothom.catalunya.com

rutEs i itinErAris ACCEssiblEs 
u parc nacional d’Aigüestortes 
i Estany de sant Maurici
Camí del Salto
Passarel·la del Planell d’Aigüestortes
Passarel·la d'aproximació al llac de Sant Maurici
Passarel·la del Mirador de Sant Esperit
Passarel·la del Pont de la Gorga
Itinerari anomenat del camí del Canal de Roca Blanca

Ecoturisme

29  ribErEs DE l’EbrE
Una de les formes més atractives de conèixer aquest 
paisatge de ribera és a bord d’un caiac, una canoa o 
una altra mena d’embarcació sostenible. També val la 
pena allargar la visita al Meandre de Flix.  

30  EspAis litorAls-CostA suD
La costa i els fons marins ens captivaran en el tram 
que va de la platja de Torredembarra al cap de Santes 
Creus, a l’Ametlla de Mar. Una opció immillorable 
consisteix a recórrer aquest tram litoral a bord d’una 
embarcació. 

17  VAlls DE l’Alt pirinEu
El Parc Natural de l’Alt Pirineu és el més gran de 
Catalunya. Inclou el cim més alt, la Pica d’Estats  
(3.143 m), i el llac més gran, el de Certascan. En aquest 
paisatge alpí podràs contemplar el mític ós bru i una 
gran varietat de papallones, entre d’altres espècies.

18  MontsEC-ConCA DE trEMp
Aquesta zona, que acull l’impressionant congost de 
Mont-Rebei, ha estat declarada Destinació Turística  
i Reserva Starlight amb l’aval de la UNESCO per les 
seves excel·lents condicions meteorològiques.

19  CollEgAts i bouMort
Des de mitjan setembre fins a mitjan octubre és 
l’època ideal per visitar la Reserva Nacional de Caça 
de Boumort i assistir en directe a l’espectacle únic de 
la brama, quan els cérvols mascles competeixen amb 
els seus bramuls per conquistar les femelles.

20  sErrEs D’oDèn-port 
DEl CoMtE-Alinyà
Destinació obligada per als amants de les grans 
carronyaires, ja que en aquest espai natural es 
poden observar fàcilment les quatre espècies  
de voltor que habiten a Europa: el trencalòs,  
el voltor negre, el voltor comú i l’aufrany. 

21  EspAis nAturAls DE ponEnt
Aquí hi viuen, nidifiquen i crien una gran varietat
d’aus estepàries i aquelles que viuen en zones 
humides. És un destí ideal per als aficionats  
a la fotografia de natura.

22  Els ports
Aquest parc natural alberga una de les fagedes  
més meridionals d’Europa i és bressol de més de  
mil espècies botàniques diferents. I un altre al·licient 
ecològic afegit: constitueix la millor reserva de  
cabra salvatge de la península ibèrica.

23  DEltA DE l’EbrE
Reserva de la biosfera, aquest gran delta
suposa l’hàbitat aquàtic més important del 
Mediterrani occidental. Aquí es reprodueixen 
espècies tan espectaculars com el flamenc.

24  priorAt-MontsAnt
Penya-segats, congosts i cingles evidencien el seu 
origen calcari. A més, el relleu abrupte de la Serra 
del Montsant ofereix la possibilitat de recórrer un 
paisatge amb més de mil anys de tradició vinícola. 

25  MuntAnyEs DE prADEs-poblEt
Rutes micològiques i medievals conflueixen en 
aquest paratge, que alberga l’únic bosc de roure 
reboll de Catalunya. A més dels amants dels bolets, 
els del romànic i la història gaudiran de la joia 
cistercenca que és el monestir de Poblet. 

26  pAisAtgEs D’oliVErEs Mil·lEnàriEs
Entre la planura de la Galera i la serra de Godall 
es troben el Museu Natural Olives Mil·lenàries 
de l’Arión. Ideal per recórrer-lo a peu, inclou 
40 exemplars i és el conjunt més antic 
i nombrós de tota la península ibèrica.

27  sErrA DE llAbEriA-tiVissA-
VAnDEllós-CArDó
L’erosió és ben visible en aquests paratges naturals,  
un conjunt d’origen calcari ple de penyals, avencs i 
coves. Conviden a ser recorreguts a peu, en bicicleta  
o a cavall.

28  VAll DEl gAià
Aquest singular paratge fluvial a la vora del riu Gaià, 
inclòs a la xarxa europea Natura 2000, destaca pels 
seus boscos de ribera i innombrables fonts que van fer 
possible que s’hi establís el monestir de Santes Creus.

LES ILLES MEDES, 
UN PARADíS NATURALíSTIc 
A LA cOSTA BRAvA.

Ecoturisme

u Via Verda de girona
u parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Ruta del Cortalet-Mas del Matà
Ruta de Mas del Matà-Platja del Matà-Les Llaunes
u parc natural del Delta de l’Ebre 
Itinerari de la llacuna del Garxal 
Itinerari i mirador de la llacuna de les Olles
Ecomuseu del Parc Natural del Delta de l’Ebre
Itinerari a la zona dels Ullals de Baltasar
Itinerari de la bassa de l’Encanyissada
La Casa de Fusta i Mirador de la Casa
Mirador de la Tancada - Albert Rull
Mirador de la Tancada - Raimundo
u parc natural del garraf
Itinerari Botànic de la Pleta
Itinerari sensorial adaptat de Can Grau
u Via Verda de terra Alta
u reserva natural de sebes i Meandre de flix
u parc natural del Montseny  
Itinerari adaptat de Santa Fe (font del Frare)
u parc natural de sant llorenç del Munt i l’obac 
Itinerari adaptat de Casanova de l’Obac 
u parc natural de la serra de Collserola
Itinerari camí del Fondal 
u parc del Castell de Montesquiu
Itinerari dels jardins del Castell de Montesquiu
u Espai natural de les guilleries-savassona
Itinerari de Can Mateu
u Espais naturals del Delta del llobregat
Itineraris del Remolar - Filipines 
Itineraris Espais Naturals del Riu
u parc natural de l’Alt pirineu
Itinerari adaptat de la Mollera d’Escalarre
Itinerari adaptat de Sant Joan de l’Erm
u parc natural del Cadí-Moixeró
Itinerari del mirador del Cap del Ras
Mirador del Pedraforca
Mirador dels Orris
u ruta al salencar de llesp
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P
racticar ecoturisme no només implica 
passar una estona divertida, sinó que 
també et permet aprendre a conèixer de 
debò els espais naturals que visitis: quines 

espècies hi ha i per què hi viuen, quines neces-
sitats tenen, com és la fisonomia del paisatge... 
Així adquiriràs consciència de la necessitat de 
respectar aquest patrimoni natural tan valuós. 

A Catalunya, trobaràs nombrosos espais 
naturals excepcionals, atractius per si mateixos 
i que pots conèixer pel teu compte. Tot i així, 
a més de l’espectacularitat del recurs natural 
en si mateix, allò que realment converteix en 
apassionant una experiència turística és la 
manera en què t’apropes als seus atractius, i 
aquest apropament i la valoració de l’entorn 
dependran, en gran mesura, de com interpretis 
allò que estàs veient. Com més hi aprofundeixis, 
més la gaudiràs. Per això és tan recomanable 
anar-hi acompanyat d’un expert, un guia 
ecoturístic o de natura. Serà un intermediari 
entre el medi natural i tu; t’interpretarà tot allò 

que veus; amb ell veuràs més coses de les que 
veuries tu sol, perquè t’ajudarà a viure-ho i a 
entendre-ho. T’ajudarà a comprendre, de manera 
clara i amena, a emocionar-te amb allò que veus 
i a aprofitar tant com sigui possible l’experiència. 

Deixa’t endur per un guia de natura expert, 
connecta de debò amb la natura i viu una 
experiència més enriquidora. 

Un guia de natura t’ajudarà a comprendre, in situ, el significat real de l’espai 
natural que visites, et transmetrà la seva veritable essència i et permetrà 
connectar-hi. Amb ell, la teva experiència ecoturística serà inoblidable. 

EL GUIA 
DE NATURA

tot Allò 
quE nECEssitEs
A més dels guies de natura, en els 
espais protegits de Catalunya trobaràs 
equipaments, dispositius i materials que 
t’ajudaran a completar la teva experiència. 
En els centres de visitants, centres 
d’interpretació i ecomuseus et facilitaran 
tot allò que necessites, i també et seran 
molt útils els itineraris i les senyalitzacions 
interpretatives.

Ecoturisme
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Ecoturisme

Ecoturisme

La custòdia del territori és una estratègia de conservació 
d’espais naturals d’especial interès basada en la participa-
ció activa i responsable de tothom (propietaris, entitats de 
conservació, empreses, ciutadans...). 

Aquestes entitats sense ànim de lucre, públiques o 
privades, necessiten el suport de tothom, i també el teu. 
T’expliquem com hi pots col·laborar.

Els espais amb acords de custòdia, a causa de la impor-
tància dels seus valors naturals i paisatgístics, brinden bones 
oportunitats per fer activitats ecoturístiques. Si t’apuntes 
a alguna d’aquestes activitats, contribuiràs activament a 
conservar els espais que visites i, alhora,  
et beneficiaràs de tres grans avantatges: 
uRebràs de primera mà, de manera amena i divertida, 
informació sobre els recursos i els valors de l’espai que 
aquestes entitats coneixen a fons. 
uContribuiràs directament a la conservació d’aquests 
espais, perquè una part dels teus diners es destinaran de 
manera directa al projecte de conservació.

u Interaccionaràs amb la població local i en propiciaràs 
el desenvolupament sostenible a través de la implicació 
d’entitats ambientals, empreses de serveis, allotjaments, 
restaurants...
uPodràs tastar i adquirir productes agroalimentaris i 
artesans de la zona.
uParticiparàs en l’aplicació dels codis de bones pràctiques 
associats a determinades activitats, com ara la fotografia de 
natura o el turisme ornitològic. 

Pren consciència i implica’t en la custòdia del territori. 
Arrelia i Viu la terra són dues de les moltes entitats de 
custòdia que trobem a Catalunya. En els seus llocs web hi 
podràs trobar i reservar de manera fàcil experiències a la 
natura d’allò més espectaculars. Et convidem a gaudir-les i 
a aportar el teu granet de sorra! 

per saber-ne més:
www.arrelia.cat / viulaterra.cat 

 També hi poTs ajudar

LA CUSTòDIA 
DEL TERRITORI

Catalunya aposta de manera clara per un turisme respectuós amb l’entorn i els seus habitants. 
Un dels elements que aportaran a les teves experiències ecoturístiques una garantia 
mediambiental extra són les certificacions i els segells de qualitat. 

cerTificacions

PER UN ECOTURISME 
SOSTENIbLE I RESPONSAbLE

MArquEs DE l’AgènCiA 
CAtAlAnA DE turisME

Distintiu DE quAlitAt 
AMbiEntAl DE lA gEnErAlitAt
Sistema d’etiquetatge ecològic que reconeix 
productes i serveis a Catalunya. 

EColAbEl
Etiqueta ecològica de la Unió Europea 
per promoure la comercialització de 
productes i serveis que siguin més 
respectuosos amb el medi ambient.

DEstinACions stArlight 
Indrets visitables amb excel·lents qualitats per a 
la contemplació dels cels estrellats i protegits de 
contaminació lumínica. reserva starlight certifica 
espais naturals protegits compromesos amb  
la defensa de la qualitat del cel nocturn. 

CArtA EuropEA DE turisME 
sostEniblE En EspAis nAturAls 
protEgits (CEts)
Iniciativa de la Federació EUROPARC, 
que reuneix espais naturals 
protegits de 38 països. 

rEsErVEs DE lA biosfErA
Zones formades per ecosistemes terrestres, 
marins i costers reconegudes pel Programa sobre 
l’Home i la Biosfera de la UNESCO.

reconeixements als espais naturals

Certificacions ambientals i etiqueta ecològica

Espais protegits pel seu valor natural excepcional i el seu compromís amb la conservació de l’entorn.

L’ACT et recomana aquelles empreses que ofereixen serveis turístics de natura d’alta qualitat. Consulta quins 
són els nostres imprescindibles de la Marca Ecoturisme: www.catalunya.com/no-tho-perdis/els-nostres-imprescindibles

T’indicaran aquelles empreses de gestió sostenible.

gEopArCs
Espais d’especial interès geològic  
a escala internacional reconeguts  
per la UNESCO.  

ECo-MAnAgEMEnt  
AnD AuDit sChEME (EMAs)
Els registres de gestió ambiental EMAS 
faciliten a les empreses, administracions o 
organitzacions sense ànim de lucre avaluar 
el seu comportament ambiental i introduir 
millores en la seva gestió. 

CErtifiCACió biosphErE
L’atorga l’Institut de Turisme 
Responsable i té l’objectiu d’aconseguir 
un comportament sostenible en el 
negoci turístic internacional i promoure 
activitats turístiques sostenibles.

http://viulaterra.cat/ca/
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La NATURA

Connectar amb la natura
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Conectar con la naturaleza

Observar com els flamencs sobrevolen 
el delta de l’Ebre, seguir les empremtes de 
l’esquerp ós bru als pirineus, caminar entre 
volcans i colades de lava a la garrotxa, descobrir 
un dels fons marins més importants d’Europa 
(les illes Medes), contemplar l’increïble cel 
estrellat del Montsec, ser pastor per un dia... 
Són només una mostra de les nombroses i 
variades experiències ecoturístiques que et 
proposem perquè coneguis i gaudeixis de la 
rica biodiversitat de Catalunya. A les pàgines 
següents trobaràs informació pràctica per poder 
organitzar l’activitat que et vingui de gust. No 
t’ho perdis; connecta amb la natura i aprèn tot 
el que té per ensenyar-te. 
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Observació d’aus

© llUÍs carro

bojos per

LES ALES
Conegut en anglès com birdwatching o birding, el turisme 
ornitològic és una de les activitats ecoturístiques més 
populars arreu del món. A Catalunya hi trobaràs fins 
a 400 espècies d’aus. Per això, i gràcies a la facilitat 
d’accés a les àrees d’observació, és una de les millors 
zones d’Europa per veure la gran varietat d'espècies, 
algunes de les quals són rares o protegides. Tot un 
paradís ornitològic en el qual podràs contemplar des 
de rapinyaires fins a carronyeres, com ara voltors 
sobrevolant les valls dels Pirineus, fins a una infinitat 
d’aus aquàtiques que decideixen nidificar i descansar  
a les zones humides de l’Empordà i als deltes  
del Llobregat i de l’Ebre, entre les quals  
hi ha els elegants flamencs. 

AUS AL PARc 
NATURAL DELS 
AIgUAMOLLS DE 
L’EMPORDà.
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Connectar amb la natura

on: al Parc Natural 
del Delta de l’Ebre
Com arribar-hi: en tren
fins a l’Aldea-Amposta 
(www.renfe.es) i autobús 
a Amposta (www.hife.es)
Durada: segons convingui
participants:  
màxim 2 persones
quan: primavera, 
estiu i hivern
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: 90 €
 

MónNatura  
Delta de l’Ebre 
977 053 801
www.monnaturadelta.com

capTar La beLLesa de Les aus

PRIMERS PLANS  
AL DELTA 
Amb més de 350 espècies d’aus, el Parc Natural del Delta de l’Ebre 
és un destí imprescindible per als aficionats a l’ornitologia. Si, a més 
de les aus, també t’apassiona la fotografia, amb “Alfacada birding 
hide” gaudiràs d’un amagatall o hide des del qual obtindràs les millors 
instantànies de les aus sense alterar-les. 

què és  
un hide?

És un complement bàsic per a la 
fotografia d’animals, similar a una 

tenda de camuflatge equipada amb 
uns forats (troneres) pels quals 
podràs treure l’objectiu. Així, 

asseguraràs un impacte visual 
mínim i evitaràs molestar 

l’animal.

C
atalunya és un paradís ornitològic que 
disposa de zones humides amb una abun-
dantíssima avifauna, com el Parc Natural del 
Delta de l’Ebre, destí imprescindible per als 

amants del turisme ornitològic o birdwatching. 
Si ets un d’ells, i a més tens coneixements de foto-
grafia, la Fundació Catalunya-La Pedrera t’ofereix, a 
través de MónNatura Delta, la possibilitat de gaudir 
d’un indret exclusiu en companyia d’un guia: els 
amagatalls fotogràfics (o birding hides) de la llacuna 
de l’Alfacada. Es tracta d’un indret pràcticament 
inèdit i inaccessible fins fa ben poc, i des del qual 
podràs retratar tota la riquesa ornitològica del delta 
sense molestar les aus.

Així doncs, tingues a punt la càmera, els objectius 
i els prismàtics, evita vestir-te amb colors llampants 
(la discreció és molt important) i prepara’t per albirar 
i immortalitzar alguna de les més de 350 espècies 
d’aus del delta, com ara el picaport, la polla blava, la 
gavina corsa, el xibec, el cap-roig, la fotja comuna o 
l’ànec blanc, entre moltes altres.

EL DELTA éS
UN PARADíS 
PER A LES AUS.

AUS MIgRATòRIES EN zONES HUMIDES PAISATgES LITORALS I DELTAIcS

© móNNatUra delta

Observació d’aus

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

Observació d’aus
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Connectar amb la natura

Observació d’aus

Observació d’aus

on: Parc Natural 
del Delta de l’Ebre 
Com arribar-hi: en tren
fins a l’Aldea-Amposta 
(www.renfe.es) i autobús 
fins a Amposta (www.hife.es)
Durada: 2 h
participants:  
tots els públics
quan: primavera, 
tardor i hivern
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: 5 € (adults), 
4 € (infants)

fLamencs aL deLTa de L’ebre

LA VIDA DE 
COLOR ROSA
El Parc Natural del Delta de l’Ebre és un dels més sol·licitats del món 
pels amants del birdwatching o observació d’aus. En un passeig 
agradable, amb l’experiència “les aus del Delta” coneixeràs algunes 
de les més de 350 espècies, migratòries i autòctones, que poblen les 
zones humides: ànecs, garses, martinets blancs i els reis de l’espai:  
els flamencs. 

E
l delta de l’Ebre és la zona humida més gran de 
Catalunya i una de les més importants d’Europa. 
La seva particular formació ha creat un espai 
únic de gran riquesa natural i una fauna d’aus 

aquàtiques reconegudes internacionalment: anàtids, 
limícoles i aus marines; a més d’infinitat d’espècies 
migratòries hivernants, que compten amb la màxima 
prioritat a l’hora de ser protegides.

‘‘les aus del Delta’’ és un passeig guiat i 
accessible per a tothom pels voltants de MónNatura 
Delta amb el qual aprendràs a identificar les 
aus més comunes del parc natural, com ara les 
diverses espècies d’ànecs, el bernat pescaire, el 
martinet blanc, la gamba roja comuna i el flamenc. 
Precisament els flamencs són una de les espècies 
més representatives del delta de l’Ebre, l’únic indret 
de Catalunya en el qual aquestes aus aconsegueixen 
reproduir-se amb èxit i amb una certa estabilitat 
gràcies a l’absència de depredadors terrestres, a unes 
condicions meteorològiques favorables i a l’absència 
de vols a baixa altura d’aeronaus. 

fLAMENcS 
SOBREvOLANT 
EL DELTA DE L’EBRE. 

AUS MIgRATòRIES EN zONES HUMIDES OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

 EcOTURISME EN fAMíLIA

DEltA birDing fEstiVAl 
El 20, 21 i 22 de setembre, les instal·lacions 
de MónNatura Delta, situades al cor del delta 
de l’Ebre, acolliran l’únic certamen ornitològic 
d’aquestes característiques a tot Catalunya. 
El Delta Birding Festival ofereix un programa 
d’activitats ampli i atractiu amb xerrades, 
concursos, tallers, cursos, exposicions i sortides 
de camp, acompanyat d’una gran fira de 
productes i serveis per al naturalista i persones 
que gaudeixen de la natura en un sentit ampli. 
El benefici econòmic de les entrades es destina 
a la conservació d’hàbitats o 
espècies amenaçades. 

      Per a més 
informació: 
www.deltabirdingfestival.com

rèCorD 
DE flAMEnCs 

Al DEltA
El 2018 s’han reproduït al 

Parc Natural del Delta de l’Ebre un 
total de 2.176 parelles de flamencs, 

una xifra que se situa per sobre 
de la mitjana des que l’espècie 

es va establir a la zona a 
principis dels anys 

noranta.

PAISATgES LITORALS I DELTAIcS

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

MónNatura  
Delta de l’Ebre 
977 053 801
www.monnaturadelta.com
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Connectar amb la natura

Observació d’aus

Observació d’aus

Amb un aspecte imponent, les aus carronyaires com els voltors compleixen una funció 
especial: eliminar les restes orgàniques de l’ecosistema. Els pots veure en acció a la 
vall pirinenca d’Alinyà, un dels espais de la Xarxa Natura 2000 més ben conservats i 
l’únic lloc d’Europa on s’observen més fàcilment les quatre espècies de voltors del Vell 
Continent: voltor comú, trencalòs, voltor negre i aufrany. L’experiència ‘‘Menjar amb 
voltors’’ et proposa una sortida guiada en la qual observaràs com s’alimenten en el 
seu hàbitat. Tens l’opció d’acompanyar els guardes i poder-los veure encara de més 
a prop. No et deixis els prismàtics i, si t’apassiona la fotografia de natura, apunta’t a 
‘‘Voltors de prop’’, una experiència de birdwatching i fotografia en què disposaràs d’un 
amagatall fotogràfic (birding hide) des d’on podràs immortalitzar les teves instantànies.

per saber-ne més:
www.aralleida.cat

on: Espai d’Interès 
Natural Serres  
d’Odèn-Port del Comte  
Com arribar-hi:  
en autobús fins a  
Coll de Nargó  
(www.alsa.es)
Durada: 2 h 30 min
participants:  
tots els públics
quan: primavera, 
estiu i hivern
idiomes: català,
espanyol i anglès
preu: per consultar

Muntanya d’Alinyà 
973 058 991
www.alinyamuntanya.cat

PAISATgE D’ALTA MUNTANyAvALLSAUS RAPAcES I cARRONyAIRES

en caiac per Les zones humides

ObSERVACIONS  
DES DE L’AIGUA
En els límits del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà et pots introduir 
en el món de l’ornitologia de manera senzilla i didàctica mentre gaudeixes 
d’una sortida en caiac. Gràcies a aquesta activitat adaptada i per a tots els 
públics, que té lloc a la desembocadura del riu Fluvià, visitaràs paratges com 
l’illa de Caramany. Et podràs endinsar sense cap problema en l’hàbitat de 
les aus aquàtiques del parc i altres espècies migratòries, com ara l’àguila 
peixatera, observant-les i reconeixent-les des de l’aigua a través d’unes fitxes 
identificatives i sense alterar la seva rutina.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguamolls-emporda

on: Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà
Com arribar-hi:  
en tren fins a Llançà  
(www.renfe.es) i en  
autobús a Sant Pere Pescador 
(www.moventis.es)
Durada: 3 h
participants:  
a partir de dues persones
quan: tot l’any
idiomes: català,
espanyol, anglès,  
francès i alemany
preu: 30 €

SK Kayak 
639 008 684
www.kayakcostabrava.com

 PAISATgES LITORALS I DELTAIcSAUS MIgRATòRIES EN zONES HUMIDES MARESMES

VoLTors de prop

UNES AUS  
IMPONENTS

lA rECtoriA 
A tocar de l’església d’Alinyà 

hi ha el centre de visitants de la 
muntanya: la rectoria, al qual podràs 
accedir els caps de setmana, festius 
i ponts de març a desembre i durant 
tot l’agost. Acull una exposició sobre 

la vall i una agrobotiga amb 
productes de la zona.
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eL TrencaLÒs

LA SILUETA 
MÉS ICòNICA 

UN ECOSISTEMA 
A LA CIUTAT

Ben poques imatges poden representar més bé  
un paisatge de muntanya que el vol d’un trencalòs. 
Salvatgines posa a la teva disposició un hide a la 
serra de Carreu (Pallars Jussà), des d’on podràs 
observar i gaudir d’una sessió inoblidable de 
fotografia perquè immortalitzis una de les estampes 
més boniques de la natura. En català, espanyol 
i anglès. La mateixa empresa també ofereix a 
Boumort una activitat per observar cérvols. 

A pocs quilòmetres de Barcelona i al costat de 
l’aeroport del Prat, el Consorci per a la Protecció i la 
Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat 
ofereix un servei de guiatge especialitzat adreçat a 
amants de l’ornitologia. ‘‘birdwatching al Delta’’ 
(en català, espanyol i anglès) se centra en l’observació 
de les espècies més significatives d’aquestes zones 
humides, difícils de localitzar en altres emplaçaments. 

on:
serra de Boumort  
Com arribar-hi:  

en tren fins a 
la Pobla de Segur  

(www.renfe.es) i en 
autobús fins a Sort  

(www.alsa.com)
Durada: de 9 a 14 h

quan: primavera, 
tardor i hivern 

preu: 330 € 

on:
Delta del Llobregat  

Com arribar-hi: tren 
(www.renfe.es) o metro 

(www.tmb.cat).  
Recollida opcional 

Durada: fins a 5 o 10 h
quan: primavera, 

tardor i hivern
preu: 90-150 € 

Salvatgines
627 753 205

salvatgines.com

Espais Naturals  
del Delta del Llobregat 

934 793 201
www.deltallobregat.cat

per saber-ne més:
www.pallarsjussa.net/ca/boumort

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat

 AUS RAPAcES I cARRONyAIRES

PAISATgES LITORALS I DELTAIcS

 EcOTURISME EN fAMíLIA  MARESMES

Observació d’aus

UNgULATS BOScOS SINgULARS

manuaL de 
bones pràcTiques

10 les dades 
de les teves 
observacions 
poden ser de gran interès 
científic. Comparteix-les  
en portals cooperatius de 
ciència ciutadana com ara 
http://ornitho.cat 
www.ebird.com

5 procura no fer sorolls 
innecessaris i no facis  
servir reclams ni altres 
mitjans d’atracció en  
àrees protegides. 

9 Deixa l’espai 
que visitis tal com 
l’has trobat. Si pots,  
fins i tot millor.

4 no entris en 
zones de cultiu. 
Poden semblar desertes, 
però hi ha espècies que 
nidifiquen a terra. 

8 si trobes
una espècie protegida 
ferida o observes una 
infracció, avisa els agents 
rurals: Tel. 935 617 000 
@agentsruralscat

3 hi ha indrets preparats 
per a l’observació o la 
fotografia, com ara 
observatoris i torres 
d’observació.

7 si hi vas amb un 
animal de companyia, 
pensa que les aus el veuran 
com un depredador. No 
duguis sense lligar els 
gossos ni els gats.

2 observar-les
de lluny. És sempre la 
millor opció. N’hi ha prou 
amb aplicar el sentit comú  
i mantenir-te en els  
camins o pistes.

6 Durant l’època de cria 
encara has d’extremar  
més les precaucions.  
No t’acostis als nius ni  
a les colònies de cria. 

1 no molestis les aus 
Fer-les volar o apropar-t’hi 
massa per veure-les millor, 
fotografiar-les o gravar-les 
mai no és una actitud 
justificable.  

birdinG aL deLTa deL LLobreGaT

http://salvatgines.blogspot.com/
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El poder d’atracció dels animals salvatges 
és innegable i veure’ls en el seu hàbitat 
no té preu. A Catalunya pots sentir bramar 
els cérvols del Pirineu quan estan en 
zel, veure escalar cabres salvatges pels 
massissos dels Ports i Montserrat, o 
seguir les empremtes de l’esquerp ós bru. 
I no et perdis la fauna submarina de les 
illes Medes, on habiten les espectaculars 
prades de posidònia. La flora també 
ofereix una diversitat enorme, com ara 
boscos típicament mediterranis, d’altres 
tan singulars com les fagedes de la 
Garrotxa i la flora alpina amb espècies tan 
emblemàtiques com les orquídies. 
 

naTuraL

Observació de la fauna i flora

ATRACCIó

LLIRI XIfIOIDE 
(IrIs xyphIoIdes). 

© JosÉ lUis rodrÍgUez
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Observació de la fauna i floraConnectar amb la natura

on: Son. Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany  
de Sant Maurici
Com arribar-hi: 
en autobús fins  
a Esterri d’Àneu 
(www.alsa.es)
Durada: 2 h
participants:  
per a tots els públics
quan: tot l’any 
idiomes: català, 
espanyol, anglès  
i francès
preu: 16 € 

MónNatura Pirineus 
973 626 722
https://monnaturapirineus.com/ca

espècies embLemàTiques deLs pirineus

En el cor de les valls d’Àneu viuen algunes de les espècies més 
representatives de la fauna pirinenca. Si les vols conèixer en el seu 
hàbitat natural i descobrir com s’han recuperat i reintegrat espècies 
autòctones en perill d’extinció i descobrir els hàbits de vida d’altres 
espècies, viu l’experiència “fauna dels pirineus”. 

E
l territori de les valls d’Àneu disposa d’una 
gran diversitat, tant biològica com de diversos 
ecosistemes que serveixen de refugi per 
a un bon nombre d’espècies amenaçades. 

Entre elles, destaquen el trencalòs, l’ós bru i el gall 
salvatge. 

El centre de fauna de MónNatura Pirineus t’ofereix 
la possibilitat de conèixer moltes de les espècies 
que habiten en aquest territori a través d’una visita 
guiada per una parcel·la de 6 hectàrees d’extensió 
en el bosc de Son. 

Amb l’activitat ‘‘fauna dels pirineus’’ 
aprendràs, de la mà d’educadors ambientals, les 
característiques d’espècies tan emblemàtiques com 
el linx, la fagina, l’isard, el gat salvatge o el gran 
duc. A més, el centre participa en el projecte de 
recuperació del trencalòs.

LINX NòRDIc
DEL cENTRE
DE fAUNA.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

Observació de la fauna i flora

FAUNA EN hàbITAT

NATURAL

PAISATgES D’ALTA MUNTANyA

fLORA ALPINA

EcOTURISME EN fAMíLIA

UNgULATS vALLS
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on: Senterada. 
A prop del Parc 
Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici
Com arribar-hi: en autobús 
(www.alsa.es) i amb 
el Tren dels Llacs  
fins a la Pobla de Segur 
(www.trendelsllacs.cat)
Durada: una setmana
participants: per 
a tots els públics
quan: tardor i primavera 
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: a partir de 642 €

Casa Leonardo 
973 661 787
wwww.casaleonardo.net

descobrir eL pirineu caTaLà

Hi ha alguna cosa millor per desconnectar del dia a dia que perdre’t en 
un entorn d’alta muntanya i conèixer els secrets dels seus ecosistemes? 
Amb aquestes “Vacances de natura” caminaràs al costat de cims 
pirinencs, llacs, boscos i prats a través de rutes accessibles i adaptades.

E
l Pirineu català conserva una gran diversitat 
de flora i fauna, amb paisatges de muntanya 
mitjana i alta muntanya, i visites als grans 
cims, com l’Aneto o la Pica d’Estats, que 

exhibeixen les seves esplèndides pinedes, rouredes, 
alzinars i prats d’alta muntanya. 

Gràcies a l’experiència ‘‘Vacances de natura’’ 
visitaràs la zona humida del llac Montcortès,  
la vall de Riquerna o els estanys de Basturs.  
Amb aquesta experiència observaràs la flora i la 
fauna de la Conca de Tremp i del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. I ho faràs a 
través d’espectaculars rutes i camins que travessen 
Collegats, la Bonaigua, Esterri i Escalarre. 

L’allotjament rural Casa Leonardo t’ofereix, així mateix, 
fins a sis sortides temàtiques i opcionals, assistides per 
un guia expert, per conèixer més a fons aus, papallones, 
libèl·lules i la botànica de la zona. Són els secrets dels 
ecosistemes de l’alta muntanya pirinenca.

EL PARc ENS 
DEScOBREIX UN 
ENTORN vERgE.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

ELS SECRETS DELS

ECOSISTEMES

Observació de la fauna i flora

PAISATgES D’ALTA MUNTANyA

AUS RAPAcES I cARRONyAIRES fLORA ALPINAPAPALLONES vALLS

cIMSBOScOS SINgULARS

llACs 
EntrE CiMs

El d’Aigüestortes i Estany 
de sant Maurici és l’únic parc 

nacional de Catalunya. En aquest 
paisatge d’alta muntanya amb un 

impressionant relleu i una gran riquesa 
de fauna i vegetació, l’aigua hi és 
omnipresent en forma de gairebé 

200 llacs i innombrables 
rierols.

https://www.casaleonardo.net/
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on: Tortosa. Parc 
Natural dels Ports 
Com arribar-hi: en tren 
(www.renfe.es) i autobús 
(www.hife.es). Servei 
de recollida disponible
Durada: 3 dies (2 nits)
participants:  
grups de 2 a 10 persones
quan: tot l’any 
idiomes: català,
espanyol, anglès, francès, 
alemany i neerlandès
preu: des de 299 €

Ports Experience 
688 971 020
699 371 931
www.portsexperience.com/ca

màxima connexió amb La naTura

Entre els boscos centenaris del Parc Natural dels Ports trobaràs 
l’espai ideal per sentir-te en harmonia amb la natura. Submergeix-te 
amb els cinc sentits en els ‘‘banys de bosc’’. Estaràs en calma amb 
tu mateix i amb l’entorn, aprendràs a respectar el medi ambient i 
contribuiràs a protegir-lo. 

A
l cor de la Reserva de la Biosfera de les 
Terres de l’Ebre es troba el Parc Natural dels 
Ports, un espai que compta amb uns grans 
valors geològics de fauna i de flora, entre els 

quals hi ha els reconeguts boscos madurs i singulars. 
El seu atractiu canvia en funció de l’època de l’any 
en què els visitis. Els colors, l’altura, la caiguda de 
les fulles o l’extensió de les arrels et convidaran a 
endinsar-te, a passejar, a evadir-te... I sobretot a 
sentir la grandesa de la natura. Amb els ‘‘banys de 
bosc’’ viuràs una experiència plena. Gràcies a la 
tècnica ancestral japonesa  Shinrin Yoku adquiriràs 
una connexió profunda i renovadora amb el medi 
natural, visitant espais de gran qualitat ambiental per 
entrar en contacte amb les  partícules volàtils dels 
seus arbres i plantes, capaços de reforçar les teves 
defenses; i també amb passejos en què els teus cinc 
sentits entraran en acció i que, a més d’enfortir el 
teu sistema immunològic, t’aportaran altres efectes 
fisiològics, psicològics i emocionals 
de gran valor.

ELS ARBRES 
ET cONNEcTEN 
AMB L'ENTORN.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports

TOTA L’ENERGIA  

DEL bOSC

Observació de la fauna i flora

BOScOS SINgULARS fAgEDES

MUNTANyES EMBLEMàTIQUES I gEOLOgIA

bAnys 
DE bosC

Per la seva coberta, 
la tranquil·litat i el valor natural, 

algunes zones forestals són ideals 
per submergir-se en un bany de bosc, 

una pràctica d’origen japonès que 
busca la connexió amb la natura, 

cadascú al seu ritme, 
però sempre mostrant una 

actitud respectuosa 
amb el medi.
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Observació de la fauna i floraConnectar amb la natura

on: Senterada. A prop del 
Parc Nacional d’Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici
Com arribar-hi: en autobús 
(www.alsa.es) i amb 
el Tren dels Llacs  
fins a la Pobla de Segur 
(www.trendelsllacs.cat)
Durada: 3 dies 
participants:  
per a tots els públics
quan: primavera i tardor 
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: a partir de 
285 € persona/dia

eLs boLeTs en eL seu hàbiTaT

Caminant per la Vall Fosca, als peus del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, aprendràs a reconèixer els bolets i el lloc on 
viuen; a trobar-los i recollir-los sense fer malbé l’entorn; a diferenciar 
els comestibles dels tòxics, i a conservar-los, classificar-los i cuinar-los 
amb receptes tradicionals d’aquesta zona. 

A
mb les primeres pluges de tardor, mentre
les fulles comencen a entapissar el sotabosc, 
els bolets treuen el cap. Catalunya disposa 
d’una llarga i coneguda tradició micològica. 

Si et crida l’atenció el món dels bolets, no passis per 
alt aquesta‘‘Escapada entre bolets’’, una de les 
experiències a la natura que proposa l’allotjament 
rural Casa Leonardo. 

Durant tota l’activitat aniràs acompanyat d’un guia 
botànic que et donarà les pautes bàsiques per poder 
descartar els bolets verinosos i identificar els comes-
tibles. Entre aquests últims destaquen, entre d’altres, 
la llenega negra, el rovelló, el fredolic, el rossinyol i 
la trompeta. També t’explicaran com collir-los de la 
manera més adequada, sempre respectant el medi 
ambient, i a conservar-los i cuinar-los elaborant una 
recepta pròpia. Fins i tot hi haurà temps per conèixer 
les nombroses històries, llegendes i tradicions que 
envolten aquests petits éssers.

A LA TARDOR, 
ELS BOLETS POBLEN 
EL SOTABOSc. 

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

CELEbRAR L’ARRIbADA

DE LA TARDOR

Observació de la fauna i flora

tAMbé A lA 
priMAVErA

Si bé la tardor és l’estació dels 
bolets per excel·lència, també a la 
primavera es poden veure algunes 

varietats, com els cama-secs, 
autèntics reis de la gastronomia, 

presents en plats com ara les 
truites i els arrossos de 

temporada.

PAISATgES D’ALTA MUNTANyA

BOLETS

MóN RURAL

BOScOS SINgULARS

JornADEs MiCològiquEs 
DEl pAllArs 
Cada cap de setmana d’octubre, diverses 
localitats del Pallars Jussà acullen les Jornades 
Micològiques d’aquesta comarca lleidatana, un 
festival itinerant que té com a objectiu aproximar 
a la població l’apassionant món dels bolets. 
Durant tot el mes es duran a terme activitats 
programades, com ara conferències, sortides, 
cursos i concursos. 

      Per a més informació
www.pallarsjussa.net/ca/gastronomia/jornades-
micologiques-del-pallars-jussa

Casa Leonardo 
973 661 787
wwww.casaleonardo.net

https://www.casaleonardo.net/
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seGuinT La pisTa de La cabra saLVaTGe

LA REINA DE 
L’ESCALADA
El Parc Natural dels Ports s’ha convertit en la principal reserva de cabres 
salvatges de Catalunya. Veure els moviments i les escalades d’aquesta 
espècie salvatge perfectament adaptada a l’entorn rocós i abrupte és tot 
un espectacle. De la mà de ‘‘Descobrir els ports i els seus hàbitats’’ 
t’endinsaràs pels senders i les pistes d’aquest espai natural protegit, amb 
la possibilitat de fer l’ascens al mont Caro i contemplar en acció aquests 
animals fascinants. A més, podràs degustar productes gastronòmics de 
proximitat. L’activitat s’adapta a cada grup de visitants en funció de la seva 
edat i preparació física.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports

Gubiana dels Ports 
977 474 223
http://cat.gubiana.com

Connectar amb la natura

on: Tortosa. 
Parc Natural dels Ports
Com arribar-hi: en tren 
(www.renfe.es) 
i autobús (www.hife.es)
Durada: 5 h
participants:  
per a tots els públics.  
Grups de mínim 4 persones
quan: primavera i tardor  
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: 35 €

eL món de Les abeLLes

LA VIDA
EN UN RUSC
Sense les abelles, el món tal com el coneixem desapareixeria. Aquests animals 
tenen una organització social molt estructurada i un cicle vital d’allò més 
interessant. En el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, gràcies al taller 
‘‘El món de les abelles’’, visitaràs un rusc amb un expert, aprendràs el seu valor 
ecològic, com són i com viuen els seus habitants, i els productes que elaboren, 
les seves característiques, usos i propietats. I, per acabar, participaràs en un 
tast de mel i en l’elaboració d’una espelma amb cera natural. Una altra opció és 
practicar ‘‘Marxa nòrdica’’ mentre descobreixes la bellesa natural i la història de 
la Ruta del Cister (www.larutadelcister.info) pels voltants del monestir de Poblet.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/poblet

on: l’Espluga 
de Francolí. Paratge  
Natural d’Interès 
Nacional de Poblet 
Com arribar-hi: en tren 
(www.renfe.es)
Durada: 2 h 30 min
participants:  
per a tots els públics 
(a partir de 6 anys)
quan: primavera,
estiu i tardor 
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: 15 € i 10 € infants

Drac Actiu
629 213 263
www.dracactiu.com

MóN RURAL PRODUcTES LOcALS PAISATgE AgRARI

Observació de la fauna i flora

cABRA SALvATgE BOScOS SINgULARS SENDERISME PRODUcTES LOcALS OfIcIS TRADIcIONALS

http://cat.gubiana.com/


42 /  

© oriol alamaNy© medaQUa

gz

17

10

12

  / 43Observació de la fauna i floraConnectar amb la natura

a Les iLLes medes

DESCObERTA
A REM
A tan sols una milla del port de l’Estartit, la Reserva Natural Integral de les 
Illes Medes es considera la millor d’Europa. La protecció d’aquesta zona i 
els nutrients que aporta l’aigua dolça del riu Ter conviden una gran varietat 
d’animals, algues i plantes a establir-s’hi i procrear. De la mà d’un guia, 
amb l’activitat “Eco-caiac a les Medes” podràs observar fàcilment, a poca 
profunditat, la fauna i flora d’aquesta reserva natural protegida. Gaudiràs 
d’un recorregut a rems pels illots i descobriràs aquest regne aquàtic.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes

on: l’Estartit. 
Parc Natural del Montgrí,  
les Illes Medes i el Baix Ter
Com arribar-hi: 
en autobús (www.sarfa.es  
i www.ampsa.org)
Durada: 2 h 30 min 
participants:  
a partir de 6 anys
quan: d’abril 
a novembre
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès 
preu: 27 € / 22 € 
menors de 12 anys

Medaqua
972 752 043
www.medaqua.com

medicina naTuraL

PLANTES DEL 
CAP DE CREUS
Al Parc Natural del Cap de Creus descobriràs, 
amb la companyia d’un guia, les seves plantes i flors: 
el seu nom comú i científic, com creixen i per a què 
serveixen. La ‘‘ruta de les plantes Medicinals’’ et 
proposa retrobar-te amb la botànica, una activitat que 
desperta la curiositat envers la natura. Mira-les, olora-les, 
sent-les... Activitat en català, espanyol, anglès i francès.

on:
Cadaqués. Parc 

Natural del 
Cap de Creus 

Com arribar-hi: 
en autobús 

(www.sarfa.es)
Durada: 3 h

quan: tot l’any
preu: 150 € (grups de 

fins a 20 persones)
 

Rutes Cadaqués 
686 49 23 69

www.rutescadaques.com/cat
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus

fauna pirinenca

A LA RECERCA DE 
CÉRVOLS I óSSOS
En una de les principals reserves naturals de Catalunya 
com és el Parc Natural de l’Alt Pirineu pots conèixer, a 
través de petites rutes guiades, el funcionament d’aquest 
ecosistema, a més de visitar punts d’‘‘observació de 
fauna salvatge’’ (cérvols, isards, petits carnívors, aus 
rapaces...) i seguir les empremtes de l’ós bru, recuperat al 
Pirineu (se n’han comptabilitzat uns quaranta d’exemplars). 
Explicacions en català, espanyol i anglès.

on:
Tavascan.

Parc Natural  
de l’Alt Pirineu

Com arribar-hi:
en tren (www.renfe.es)  

fins a la Pobla de Segur  
i autobús fins a Llavorsí 

(www.alsa.es)
Durada: 4-5 h

quan: primavera, estiu 
i tardor 

preu: 150 €
 

Salvatgines
627 753 205

salvatgines.com
per saber-ne més:
www.pallarsjussa.net/ca/boumort

fAUNA SUBMARINA POSIDòNIAPAISATgES LITORALS I DELTAIcS

PAISATgES LITORALS I DELTAIcS

fLORAcIó PRIMAvERA

EcOTURISME EN fAMíLIA

óS BRU UNgULATS

AUS RAPAcES I cARRONyAIRES

PAISATgES D’ALTA MUNTANyA 

Observació de la fauna i flora

http://salvatgines.blogspot.com/
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escapada aL monTseny

ELS SECRETS 
DELS bOLETS
El Parc Natural del Montseny, reserva de la biosfera, és 
un mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus 
amb una extraordinària biodiversitat que inclou una gran 
quantitat i varietat de fauna i flora. Amb l’“Estada de 
natura sobre bolets’’ aprendràs a identificar les diverses 
espècies en dues sortides guiades, rebràs experts consells 
pràctics per treure’ls tot el suc i gaudiràs de la cuina 
casolana de La Rectoria de Vallcàrquera. 

on:
El Figueró. Parc  

Natural del Montseny
Com arribar-hi: en tren 
(www.fgc.cat) i autobús  

(www.sagales.com)
 Durada:  

cap de setmana  
quan: tardor

preu: 79,50 €

Aprèn. Serveis 
Ambientals 

938 429 361
www.vallcarquera.cat

per saber-ne més:
https://parcs.diba.cat/web/montseny

senTir eL paisaTGe 

NATURA 
I PAU INTERIOR
Connectar amb els arbres a través de la contemplació, 
participar en tallers de silenci i practicar el senderisme 
conscient són claus per experimentar la natura i els seus 
elements. Aquesta experiència t’ajudarà a sentir 
el paisatge a través de tècniques de mindfulness, sons 
de bols tibetans i els sons de la natura. Per a grups de 
mínim sis persones; en català, espanyol, anglès i francès.

on: 
per totala  

província de Girona
Durada: des de 2 h

quan: tot l’any
preu: 20 €

Mindfulkit 
606 579 826

www.mindfulkit.com
per saber-ne més:
https://ca.costabrava.org

BOScOS SINgULARS BOLETS MóN RURAL

PRODUcTES LOcALS

PAISATgE AgRARI

SENDERISMEEcOTURISME EN fAMíLIA

RIUS I SALTS D’AIgUA BOScOS SINgULARS

papaLLones deL pirineu

L’ART DE 
VOLETEjAR
El Parc Natural de l’Alt Pirineu és un dels espais protegits 
amb més diversitat de lepidòpters d’Europa. ‘‘flors i 
papallones’’ és una activitat familiar d’introducció a 
aquest món; un recorregut per identificar algunes de 
les moltes espècies i hàbitats del parc i flors de l’entorn 
(carnívores, curatives o culinàries). Es fa en català, 
espanyol, anglès i francès.

on:  
Isil. Parc Natural  

de l’Alt Pirineu
Com arribar-hi:

en autobús fins a 
Esterri d’Àneu  
(www.alsa.es) 

Durada:  
2 h 30 min

quan: primavera 
preu: 15 € adults, 

8 € infants

Obaga Activitats
619 93 82 67/ 695 942 524

www.obagaactivitats.cat
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

‘snorKeL’ amb Guia cienTífic

TRESORS 
SOTA L’AIGUA
Peixos, pops, crustacis... El viu ecosistema de l’Ametlla 
de Mar ofereix una experiència diferent cada dia.  
Amb l’activitat de snorkel ‘‘sortida guiada per 
científics marins’’, t’explicaran (en català, espanyol, 
anglès i francès) la fauna i flora submarines i les seves 
curiositats. La sortida comença amb un petit seminari 
de biologia marina i es facilita tot el material. 

on:
l’Ametlla de Mar.  

Espais litorals- 
Costa Sud 

Com arribar-hi:  
en tren (www.renfe.es) 

Durada: 2 h 
(1 h a l’aigua)

quan: primavera,
estiu i tardor 
preu: 25 € i

22 € menors  
de 16 anys 

Plàncton Diving 
977 457 741

www.planctondiving.cat
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

PAISATgES LITORALS I DELTAIcS

fLORA ALPINA PAPALLONES

PAISATgES D’ALTA MUNTANyA

EcOTURISME EN fAMíLIA

POSIDòNIA

Observació de la fauna i flora
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manuaL de 
bones pràcTiques

10 sempre que 
vegis que la teva 
presència o activitat 
pot suposar una molèstia 
o un problema, retira’t 
o finalitza-la.

5 Evita fer soroll
i emetre sons forts. 
Parla en veu baixa.

9 respecta els drets 
de les altres persones 
en zones d’observació.

4 no molestis 
els animals, 
especialment en l’època 
reproductora o en 
condicions meteorològiques 
desfavorables.

8 respecta sempre 
la normativa vigent  
en els espais naturals 
protegits. Garanteixen la 
protecció de les espècies.

3 no alteris gens ni 
mica elcomportament 
de la fauna.

7 no tallis branques
o vegetació per 
camuflar-te. Ni caminis 
sobre molses o altres 
espècies vegetals 
sensibles. 

2 respecta els seus 
hàbitats. No hi deixis 
deixalles ni facis malbé 
la flora ni altres elements 
naturals de l’entorn; ni 
recol·lectant ni movent-los  
o desplaçant-los de lloc.

6 Vigila allà 
on trepitges. Intenta 
restar en sendes i pistes, 
i moure-t’hi tan  
poc com puguis.

1 El benestar de 
la fauna i la flora ha de ser 
sempre el més important. 

Observació de la fauna i flora

seGuir Les empremTes

A CASA DE  
L’óS bRU
L’ós bru és una de les espècies més emblemàtiques dels 
Pirineus. A la dècada de 1990 va estar a punt d'extingir-se, 
però es va poder recuperar. Aquest animal de costums 
discrets no és fàcil d’observar i, en la majoria dels casos, 
la seva presència es detecta a través del seu rastre 
(empremtes, pèls, excrements...). ‘‘pel país de l’ós bru’’ 
et proposa un rastreig pels boscos de Benabé i un control 
amb càmera per endinsar-te en el seu hàbitat i seguir els 
seus passos. En català, espanyol, anglès i francès.

on: 
Alós d’Isil. 

Parc Natural  
de l’Alt Pirineu

Com arribar-hi:
en autobús 

fins a Esterri d’Àneu  
(www.alsa.es) 

Durada:  
un matí

quan: 
primavera i tardor 

preu: 24 €

Obaga Activitats
619 938 267

www.obagaactivitats.cat
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

PAISATgES D’ALTA MUNTANyA óS BRU

BOScOS SINgULARSEcOTURISME EN fAMíLIA

LA LLEI 
DEL MÉS FORT
Entre setembre i octubre pots gaudir d’un espectacle 
singular al Pirineu: la brama del cérvol. Durant el 
període de zel, els mascles es barallen entre ells per 
guanyar-se les femelles. Per observar-los en tot el 
seu esplendor i interferir com menys millor en aquest 
moment vital, et pots inscriure en una d’aquestes 
sortides amb guia. En català, espanyol, anglès i francès.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

UNgULATS BRAMA DEL céRvOL PAISATgES D’ALTA MUNTANyA

BOScOS SINgULARSvALLS

on: Isil. 
Parc Natural  

de l’Alt Pirineu
Com arribar-hi:

en autobús fins a 
Esterri d’Àneu 
(www.alsa.es) 

Durada: 3 h
quan: tardor

preu: 20 €
 

Obaga Activitats
619 938 267

www.obagaactivitats.cat

Observació de la fauna i flora

seducció animaL
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parLen
Paisatges modelats per la lava com els de la 
Garrotxa, on es concentren prop de 40 volcans; 
coves subterrànies espectaculars com la de les 
Meravelles, a Benifallet; la morfologia única de la 
muntanya de Montserrat, símbol de Catalunya... 
Són algunes de les joies geològiques que 
atresora Catalunya. Descobreix, a més, com es 
van formar els Pirineus des que eren un mar, 
segueix les empremtes dels dinosaures que els 
van habitar, i coneix dos geoparcs mundials de 
la UNESCO: el de la Catalunya Central i el de 
la Conca de Tremp-Montsec. A Catalunya, les 
pedres et parlaran. Escolta-les.

quan
LES ROQUES

Muntanyes emblemàtiques i geologia

vOLcà cROScAT, 
A LA zONA 
vOLcàNIcA DE 
LA gARROTXA.
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CAVITATS DE 
LA TERRA

TESTIMONI
DEL PASSAT

Les coves del Toll, al municipi de Moià, i les de Salnitre, 
a Collbató, dins dels conglomerats de la muntanya de 
Montserrat, són dues joies geològiques del parc geològic 
i Miner de la Catalunya Central. Les primeres es 
consideren el ‘‘palau” de la fauna del Quaternari per les 
restes que s’hi han trobat. El complex està format per 
quatre cavernes formades per antics corals i un avenc. 
Si comences la visita a Manresa, podràs afegir a aquesta 
ruta la cova de Sant Ignasi.

En aquest recorregut pel geoparc Conca de 
tremp-Montsec les mateixes pedres et “parlaran”: 
de Prehistòria a la serra de Sant Gervàs (amb la 
pintura rupestre L’Home de la Terreta) o a les restes 
paleontològiques dels jaciments dels Nerets; i de  
la formació dels Pirineus en travessar els estrets  
de Mont-Rebei, Terradets o Collegats, en baixar  
al barranc de Gurp o en contemplar les parets  
de Roca Regina.

A Tremp, el Centre  
de Visitants Epicentre et 
proporcionarà material 

autoguiat perquè puguis 
recórrer la zona  

del geoparc.

El parc facilita una 
ruta de les coves en PDF.  

Et guiarà a partir de 
Manresa per visitar les 

coves de Collbató i Moià.  
Pots fer-ho  

durant tot l’any.

A
Catalunya hi ha dos geoparcs que formen 
part de la xarxa mundial de la UNESCO:  
el geoparc Conca de tremp-Montsec, 
que té un àmbit que inclou el Pallars 

Jussà; el Baix Pallars, al Pallars Sobirà; Coll de 
Nargó, a l’Alt Urgell; i Vilanova de Meià, Camarasa  
i Àger, a la Noguera; i el parc geològic i Miner 
de la Catalunya Central, format per la comarca 
del Bages i el municipi de Collbató. 

En tots dos parcs trobaràs activitats de 
geoturisme sostenible que es proposen divulgar 
aquestes zones i, alhora, preservar-ne els importants 
recursos geològics: restes fòssils, coves, avencs, 
falles, mines, galeries, formacions de roques 
granítiques i basàltiques, congosts, parets de roca... 

En aquest sentit, en tots dos geoparcs trobaràs 
singularitats excepcionals, com ara les coves 
del Toll i les coves de Salnitre al Parc Geològic i 
Miner de la Catalunya Central, o els espectaculars 
congosts de Mont-Rebei, Terradets o Collegats al 
Geoparc Conca de Tremp-Montsec. 

La xarxa de
GEOPARCS
Fa més de 36 milions d’anys, 
al cor geogràfic de Catalunya hi havia un 
mar que va desaparèixer amb la formació 
dels Pirineus, en un procés que avui 
ens ha llegat espectaculars formacions 
rocoses i rics recursos naturals que 
defineixen el paisatge i la societat 
d’aquest territori.

Aquest important patrimoni geològic 
ha estat reconegut en forma de dos 
geoparcs mundials de la UNESCO, unes 
àrees geogràfiques ben delimitades 
amb uns paisatges que tenen 
importància geològica a escala 
internacional. I aquesta es gestiona 
seguint un concepte global de protecció, 
educació i desenvolupament sostenible, i 
involucrant-ne les comunitats locals. Tots 
dos parcs mereixen una visita. 

per saber-ne més:
www.europeangeoparks.org

cOvES TERRESTRES

cEL NOcTURNRESTES PALEONTOLògIQUES

RESTES PALEONTOLògIQUES

per saber-ne més:
www.geoparc.cat

per saber-ne més:
www.projectegeoparctrempmontsec.com

Muntanyes emblemàtiques i geologia
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on: Isona 
i Conca Dellà.  
Collegats i Boumort
Com arribar-hi: 
en autobús  
(www.alsa.es)
Durada: 4 dies
participants:  
grups de màxim 
12 persones
quan: tot l’any 
idiomes: català,
espanyol i anglès
preu: per concretar

Naturalwalks
662 251 059 
www.naturalwalks.com/ca

ViaTjar en eL Temps... 

L’activitat “la terra en temps dels dinosaures” et proposa recórrer 
alguns jaciments a la recerca de les empremtes d’aquests animals 
fa... 100 milions d’anys! Una activitat idònia per aprendre a interpretar 
el registre geològic del nostre paisatge. 

C
atalunya és un territori molt ric geològica-
ment, on es pot trobar un ampli ventall de 
roques i fòssils que representen els diversos 
períodes de l’escala dels temps geològics. 

Dins d’aquest extens testimoni del passat remot, en 
comarques com l’Alt Urgell (Coll de Nargó), el Pallars 
Jussà (Isona-Conca Dellà) i el Berguedà (Fumanya) 
es troben alguns dels jaciments fòssils de l’època del 
Cretàcic més importants d’Europa.

L’activitat ‘‘la terra en temps dels dinosaures: 
caminant pel tròpic de fa més de 100 milions 
d’anys!” et repta a fer un viatge a través del temps 
per conèixer una Catalunya pràcticament tropical, 
banyada per aigües càlides, amb vegetació exuberant 
i poblada per saures gegants. Hi podràs visitar alguns 
jaciments per descobrir el seu registre geològic i els 
secrets que amaguen. Podràs veure-hi icnites, em-
premtes, ossos fossilitzats, nius i altres fòssils... 

EMPREMTES DE
SAURES vISIBLES
A LA ROcA.

per saber-ne més:
www.parc-cretaci.com

últiMs rEDuCtEs
Segons els paleontòlegs, Catalunya va ser 
un dels últims reductes dels dinosaures. La 
presència de restes fossilitzades, com ossos, 
empremtes i ous, és més que notable. La ruta 
es pot començar al Pirineu, concretament a la 
localitat de Sant Romà d’Abella (Isona i Conca 
Dellà, comarca del Pallars Jussà). Del mateix 
període, i amb gran quantitat i qualitat de restes 
òssies trobades, són els jaciments de Basturs i 
de la Posa. I igual d’atractives són les empremtes 
fossilitzades (icnites) al jaciment de Fumanya 
(Fígols-Vallcebre, al Berguedà). El jaciment de 
Coll de Nargó (Alt Urgell) és un dels tres més 
importants del món.

      Per a més 
informació: 
www.dinosfera.com

Muntanyes emblemàtiques i geologia

SEGUINT ELS

DINOSAURES

RESTES PALEONTOLògIQUES fLORA ALPINA SENDERISME

cOvES TERRESTRES OBSERvAcIó DE LA fAUNA I LA fLORA
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on: Canet d’Adri. 
Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa
Com arribar-hi:
en autobús 
(www.teisa-bus.com) 
Durada: 4 dies
participants:  
per a tots els públics, grups 
de fins a 12 persones
quan: tot l’any
idiomes: català,
espanyol i anglès
preu: per determinar

La caTaLunya VoLcànica

Magma, foc i aigua han modelat un paisatge rocós summament 
desconegut que l’experiència “terra de foc i aigua” et revelarà. 
Guiat per un geòleg, viatjaràs des de l’interior fins a la costa a la 
recerca de formes impossibles, colades de lava, restes d’erupcions... 

Í
gnies, derivat del llatí ignis, foc, és el nom que rep 
un dels tres grups de roques que existeixen. Quan 
pensem en aquest tipus de roques, ens venen al 
cap els volcans i les grans colades de magma 

presents avui dia en indrets tan emblemàtics com 
Hawaii. Però Catalunya va ser, no fa tants anys, un 
territori on els volcans estaven actius... I gran part del 
seu litoral està format per grans bosses de magma.

L’experiència ‘‘terra de foc i aigua: un viatge 
des de la Catalunya de terra i foc fins a la 
Catalunya de costa i mar’’ et durà fins a les grans 
zones magmàtiques. Coneixeràs la seva activitat 
volcànica, així com la formació dels impressionants 
paisatges que es poden observar al llarg de la costa 
de Girona, formats principalment per roques ígnies de 
diverses composicions i edats. Gaudiràs dels curiosos 
paisatges que conformen aquest tipus de roques i en 
coneixeràs l’evolució de la mà experta d’un geòleg. 

cON  
vOLcàNIc 
A LA gARROTXA.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa

ENTRE EL FOC

I L’AIGUA

tErrA  
DE VolCAns 

A Catalunya hi ha dues zones 
volcàniques importants. Una es  
troba a la comarca de la Selva,  

als voltants de Maçanet de la Selva, 
molt coneguda per les seves fonts 

termals. L’altra, a la Garrotxa,  
als voltants d’Olot.

Muntanyes emblemàtiques i geologia

vOLcANS cOvES TERRESTRES PAISATgES LITORALS I DELTAIcS

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I LA fLORAEcOTURISME EN fAMíLIA

El MusEu 
DEls VolCAns 
La torre Castanys d’Olot acull el Museu dels 
Volcans, que et mostrarà el medi físic de la 
Garrotxa, el millor exemple de paisatge volcànic 
de la península ibèrica: rouredes, fagedes, boscos 
de ribera... Endinsa’t al món del volcanisme i 
també de la sismologia, fins i tot amb un element 
que simula moviments sísmics. 

      Per a més informació:
https://museus.olot.cat

 ©
 K

im
 c

a
s

te
ll

s

Naturalwalks
662 251 059 
www.naturalwalks.com/ca
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Muntanyes emblemàtiques i geologiaConnectar amb la natura

on: Valderrobres. 
Parc Natural dels Ports  
Com arribar-hi: en tren
fins a Tortosa (www.renfe.es) 
i autobús (www.hife-es)  
Durada: 5 dies
participants:  
per a tots els públics,  
grups de 4 a 12 persones
quan: de maig a octubre 
idiomes: català, espanyol, 
anglès, francès, alemany  
i neerlandès
preu: des de 575 €

Ports Experience
688 971 020 
699 371 931
www.portsexperience.com/ca

canyons i naTura

Endinsar-te en una cova subterrània és una de les activitats estrella 
que podràs practicar a “Multiaventura als ports”, una experiència 
divertida amb la qual coneixeràs la gran riquesa geològica dels Ports, 
una àrea de relleu abrupte i acinglat plena de paisatges que segur  
que et sorprendran. 

S
ituat entre Tarragona, Terol i Castelló, els Ports 
és un gran massís calcari, de relleu acinglat 
i abrupte, amb una riquesa natural indòmita i 
ple de vida salvatge.  

En aquesta zona muntanyosa privilegiada, sempre 
amb la companyia d’un guia de natura professional, 
podràs viure una autèntica aventura que inclourà 
diverses activitats que t’ajudaran a conèixer i gaudir 
els seus valors naturals, inclosos els geològics. 

Amb ‘‘Multiaventura als ports’’ t’endinsaràs a les 
entranyes d’aquesta terra per conèixer diverses joies 
geològiques. Baixaràs per barrancs; faràs senderisme 
entre congosts d’aigua cristal·lina; caminaràs entre 
arbres en un circuit amb plataformes, jocs i tirolines; 
navegaràs en caiac per l’Ebre i recorreràs una Via 
Verda en bicicleta. Tota una experiència en plena 
natura per conèixer-la i sentir-la. I, a més, visitaràs 
Valderrobres, un poble amb molt d’encant. 

MULTIAcTIvITAT  
AMB DEScENS  
DE BARRANcS.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports

TESTIMONIS DE

L’EROSIó

Muntanyes emblemàtiques i geologia

SENDERISME

MóN RURAL RIUS I SALTS D’AIgUA

cIcLOTURISME AIgüES TRANQUIL·LES I EMBASSAMENTS

vALLS

l’EspECtACulAritAt 
DE lA CoVA MErAVEllEs
Descoberta fa mig segle, aquesta cova al riu 
Ebre, a la població de Benifallet, fa honor al  
seu nom (Meravelles). Té 500 metres de llarg  
(són visitables 200 m) i compta amb tres sales. 
La sala Llapis exhibeix estalactites i estalagmites; 
a la de l’amfiteatre, a causa de l’aigua i el mineral 
que arrosseguen, els llacs presenten formes 
circulars que semblen grades, i la de la música 
és la més petita però l’única que reuneix  
totes les formacions: estalactites, 
estalagmites, columnes...

      Per a més informació:
www.benifallet.altanet.org 
/les-coves-meravelles

http://www.benifallet.altanet.org/les-coves-meravelles
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circuiT de Tebes

LA MUNTANyA
MàGICA
La muntanya de Montserrat, a la Serra Prelitoral, és un dels símbols de 
Catalunya gràcies a la seva morfologia única i a l’espiritualitat de l’enclavament. 
El recorregut ‘‘Circuit de tebes’’ (ermites) segueix els passos dels ermitans i 
peregrins que l’han considerat un espai sagrat, una muntanya màgica. Aquesta 
excursió circular comença i acaba al monestir. El guia et descobrirà el paisatge 
i com i per què les ermites van ser habitades durant uns mil anys. Et mouràs a 
la part alta de la muntanya, amb vistes espectaculars sobre la part final del riu 
Llobregat fins a albirar el Mediterrani. L’excursió comença i acaba al monestir 
amb el funicular de Sant Joan.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/visiteu-nos/els_parcs_de_catalunya/montserrat

Guies de Montserrat
660 006 610 
www.gdm.cat

Connectar amb la natura

on: Parc Natural de 
la Muntanya de Montserrat 
Com arribar-hi: en tren 
(www.fgc.cat). Enllaça amb les 
estacions del telefèric (www.
aeridemontserrat.com) 
i el tren cremallera 
(www.cremallerademontserrat.cat)
Durada: un matí
participants:  
per a tots els públics
quan: de febrer a desembre 
idiomes: català,
espanyol i anglès
preu: 60 € 

recorreGuT a monTserraT

NATURA
I ERMITES
El massís de Montserrat va emergir del fons d’un antic mar fa uns 10 milions 
d’anys, i l’erosió del vent, les pluges i les gelades han contornejat el seu 
singular perfil, que inclou els cims arrodonits coneguts com “agulles”. En 
aquest recorregut, un guia et revelarà tant les claus d’aquest paisatge únic 
com els símbols que fan de Montserrat un espai natural sagrat, i coneixeràs les 
antigues ermites de Sant Joan, Sant Onofre i Santa Magdalena. El recorregut 
suposa uns 2,5 km i té un desnivell total d’uns 200 m. Comença i acaba a 
l’estació superior del funicular.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/visiteu-nos/els_parcs_de_catalunya/montserrat

on: Parc Natural de 
la Muntanya de Montserrat 
Com arribar-hi: en tren (www.
fgc.cat). Enllaça amb les 
estacions del telefèric (www.
aeridemontserrat.com) 
i el cremallera 
(www.cremallerademontserrat.cat)
Durada: 2 hores
participants:  
per a tots els públics
quan: primavera i tardor
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: en funció del grup

Montserrat visita 
938 777 701
www.montserratvisita.cat

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA cIMS

cOvES TERRESTRES

ARQUITEcTURA TRADIcIONAL

EcOTURISME EN fAMíLIASENDERISME

BOScOS SINgULARS fLORA MEDITERRàNIA SENDERISME

PAISATgES D’ALTA MUNTANyAcIMS vALLS

tAMbé 
En globus! 

globus Kon-tiki està 
especialitzada en vols en globus 

per a grups. En una experiència de 
gairebé 4 hores, descobriràs des de 
l’aire, en una panoràmica inusual i 
única, el relleu de la muntanya de 
Montserrat. 145 € (80 € infants).

www.globuskontiki.com

Muntanyes emblemàtiques i geologia
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cap de seTmana a La GarroTxa

VOLCANS 
I LAVA
‘‘Volcans i colades de lava’’ et proposa recórrer, de 
manera autoguiada, el Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa, la millor mostra de paisatge volcànic de 
la península ibèrica, amb 40 cons volcànics i més de 
20 colades de lava. Visitaràs fins a 14 volcans (Croscat, 
Santa Margarida, Montsacopa...) i la fageda d’en Jordà, 
un bosc espectacular tant a la primavera com a la tardor.

on: Parc Natural 
de la Zona Volcànica  

de la Garrotxa
Com arribar-hi: en 
autobús fins a Olot 

(www.teisa-bus.com)
Durada: 3 dies
quan: tot l’any

preu: des de 84 €

Trescàlia
657 861 805

www.trescalia.com
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa

paisaTGe i hisTÒria ViVa

FORMACIó DELS 
PIRINEUS
L’experiència ‘‘la formació dels pirineus’’ et convida, 
durant una setmana, a interpretar la història registrada 
a les seves pedres. Aquesta completa ruta per 
Lleida, en anglès, espanyol i català, combina, alhora, 
ecoturisme i turisme actiu. Un itinerari complet que 
permet experimentar geoturisme i paleontologia amb 
gastronomia Km0, música i oficis tradicionals.

on:  
sortides des  
de l’aeroport  
de Barcelona

 Durada: 7 dies
quan: maig

preu: des de 
1.290 €

 

Pyrenees Trips 
973 650 031

www.pyreneestrips.com
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

vOLcANS

fAgEDES

ARBRES MONUMENTALS

BOScOS SINgULARS

EcOTURISME EN fAMíLIA

cIMS OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA vALLS

OfIcIS TRADIcIONALSARQUITEcTURA TRADIcIONAL

Connectar amb la natura

descens a Les profundiTaTs

bARRANCS 
GEOLòGICS
A ‘‘barrancs geològics’’, un guia especialitzat i un geòleg et duran per 
l’experiència de seguir el curs del riu a través de les formacions rocoses 
que la força de l’aigua, durant mil·lenis, ha modelat al congost de Collegats. 
Salts i tobogans posaran a prova la teva habilitat en una gorja preciosa, 
el barranc de l’infern. Per fer-ho, t’ensenyaran a fer servir tècniques 
d’escalada, alpinisme i espeleologia, i et proveiran del material necessari. 
Una perspectiva inèdita per conèixer aquest paisatge.

per saber-ne més:
http://www.lapobladesegur.cat/ca/fer_visitar/collegats-boumort

on: la Pobla de Segur. 
Collegats i Boumort
Com arribar-hi:
en autobús des de Barcelona 
(www.alsa.com) i en tren  
des de Lleida (www.fgc.cat)
Durada: 7 h aprox.
participants:  
grups de fins a 12 persones
quan: de juliol a octubre 
idiomes: català,
espanyol i anglès
preu: 96 € per persona
 

Explora Guies
646 207 436
www.exploraguies.com

EcOTURISME EN fAMíLIA cIMS RIUS I SALTS D’AIgUA

cOvES TERRESTRESfLORA ALPINA

Muntanyes emblemàtiques i geologia
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GLaciaLs

I CIMS
La seva gran diversitat converteix els 
Pirineus en un excel·lent observatori 
de fauna i flora, amb espècies 
tan representatives com el linx, el 
gall salvatge o el trencalòs. Valls 
com la Cerdanya sorprenen per la 
seva lluminositat i espectacularitat 
paisatgística, combinant prats alpins i 
cims amb poblets i llacs d’origen glacial. 
Aquests són especialment espectaculars 
a l’únic parc nacional de Catalunya: 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. A 
l’alta muntanya catalana viuràs la natura 
i n’aprendràs coses. 

LLAc LLEBRETA,  
AL PARc NAcIONAL 
D’AIgüESTORTES I ESTANy 
DE SANT MAURIcI.
© goNzalo azUmeNdi

Paisatges d’alta muntanya
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Paisatges d’alta muntanyaConnectar amb la natura

on: Son 
Parc Nacional  
d’Aigüestortes i  
Estany de Sant Maurici 
Com arribar-hi: en 
autobús fins a Esterri  
d’Àneu (www.alsa.es)
Durada: 2 h
participants:  
per a tots els públics
quan: tot l’any
idiomes: català, espanyol, 
anglès i francès
preu: 16 €

MónNatura Pirineus
973 626 722
www.monnaturapirineus.com/ca

un recorreGuT en pLena naTura

El “recorregut naturalista” consisteix en un itinerari per un entorn 
paisatgístic privilegiat dels Pirineus: les Planes de Son. Aquí hi ha un centre 
de natura on descobriràs les espècies més característiques de fauna i flora 
d’aquesta zona, així com els magnífics paisatges d’alta muntanya. 

U
n dels millors espais per descobrir
els paisatges pirinencs és MónNatura 
Pirineus, un centre de natura i desenvo-
lupament sostenible ubicat en un entorn 

privilegiat: Planes de Son, a les valls d’Àneu. Situat 
al costat del poble de Son, aquest paratge tranquil 
i solitari t’ofereix l’opció de practicar una autèn-
tica immersió en la natura. Hi viuen animals com 
genetes i guineus, a més de la indiscutible estrella 
de l’indret: el linx nòrdic. 

El centre se situa en una de les regions més ben 
conservades dels Pirineus, a cavall entre el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i 
el Parc Natural de l’Alt Pirineu. La instal·lació està 
destinada a l’educació ambiental i a la sensibilització 
envers el desenvolupament sostenible, i la conser-
vació de la natura i el paisatge. Aquí, experts en 
activitats de sensibilització ambiental et guiaran per 
aquest ‘‘recorregut naturalista’’, una ruta per la 
zona en què descobriràs aspectes del medi natural 
dels Pirineus, com la vegetació típica d’alta muntanya 
i la fauna pròpia d’aquest entorn. 

PODRàS OBSERvAR 
ANIMALS 
EN EL SEU HàBITAT.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

EL PIRINEU MÉS

AUTÈNTIC

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

EcOTURISME EN fAMíLIAcIMS fLORA ALPINA

OBSERvAcIó D’AUS

Paisatges d’alta muntanya

 
lA CAsA  

DE l’ós bru
El centre d’interpretació de l’ós bru, 

a Isil (Alt Àneu), es troba a la Casa Sastrès, 
edifici d’arquitectura tradicional de pedra, 

pissarra i fusta. El gestiona l’Associació Casa 
de l’Ós Bru dels Pirineus i participa en plans 
europeus per a la convivència entre l’ós, els 
éssers humans i l’entorn, com ara PirosLife. 

També participa en projectes educatius.

www.casaosbru.org

En un ECoMusEu
Si vols saber com era la vida a les valls d’Àneu 
al segle xviii, no et perdis l’Ecomuseu d’Esterri 
d’àneu. S’ubica a la Casa Gassia, que manté 
l’estructura i el mobiliari originals. Aquesta 
instal·lació permet conèixer millor la realitat 
natural i cultural del territori, i la visita no es 
limita a l’edifici, sinó que s’estén pel territori a 
través dels centres patrimonials repartits pels 
pobles d’Àneu. 

      Per a més informació:
www.ecomuseu.com
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on: Prullans. 
Parc Natural  
del Cadí-Moixeró  
Com arribar-hi:
en autobús  
(www.alsa.es)
Durada: 1 dia
participants:  
per a tots els públics
quan: tots els 
caps de setmana  
i vacances escolars
idiomes: català,
espanyol i anglès 
preu: 11,70 € (2-5 anys), 
21,90 € (6-12 anys),  
43 € (adults)

Cerdanya Ecoresort
973 510 260
www.cerdanyaecoresort.com

a La cerdanya

“Viure i aprendre de la natura” suposa una jornada sencera 
d’immersió en els paisatges i els costums de vida de la Cerdanya.  
Una experiència educativa i lúdica ideal per compartir en grup o en 
família en el marc d’un atractiu ecoresort.  

L
’estricte respecte al medi ambient, participar 
en tallers mediambientals i poder degustar pro-
ductes d’alimentació ecològica són l’essència 
de l’Ecoresort Cerdanya, situat a la gran vall 

del Pirineu: la Cerdanya, una de les zones amb més 
biodiversitat de tot Europa. 

Entre les principals experiències a les quals et pots 
apuntar, destaca ‘‘Viure i aprendre de la natura’’, 
la major part de la qual és guiada i té lloc des de 
les 8 fins a les 22 hores. Assaboriràs un esmorzar 
i un dinar a base de productes locals i ecològics, i 
participaràs en una excursió guiada a la natura o en 
un bany de bosc que et permetran submergir-te en 
la natura. També gaudiràs de l’observació de la fauna 
i flora autòctones, així com d’una visita als horts de 
permacultura. I la podràs completar amb una altra 
visita a una granja-parc i tallers infantils mediambi-
entals. L’objectiu és sempre conèixer millor l’entorn 
natural d’aquesta destacada zona rural.

PAISATgE A LA vALL 
DE LA cERDANyA.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi

APRENDRE DE LA

NATURA
CArtA  

quilòMEtrE 0
A Cerdanya Ecoresort tenen  

molta cura de la composició de  
la carta i els menús. Sempre procuren  
que, en el marc d’una cuina catalana 

amb accent local (pirinenc), els aliments 
siguin majoritàriament de proximitat 
i ecològics, i donen prioritat a plats 

d’origen vegetal i ingredients  
sense gluten.

Paisatges d’alta muntanya

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

vALLSMóN RURAL EcOTURISME EN fAMíLIA

PAISATgE AgRARI
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paisaTGe de conTrasTos

LA MàGIA DE 
LA MUNTANyA
En aquesta travessa d’alta muntanya, un guia titulat t’introduirà a 
‘‘la màgia del pallars’’, un territori amb un gran contrast paisatgístic: des 
dels boscos de ribera fins als prats alpins i els grans cims. Veuràs rouredes i 
boscos de pi roig i pi negre on habita el gall salvatge, coneixeràs els pobles 
de la vall de Siarb i t’allotjaràs en dos refugis: un d’ells, d’alta muntanya, i 
l’altre, a Llagunes. En total, recorreràs 44 km amb un desnivell de 1.875 m, 
de manera que has de tenir una bona condició física.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

Rutes Pirineus
629 687 867
www.rutespirineus.cat

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA cIMS ARQUITEcTURA TRADIcIONAL

cOvES TERRESTRES fLORA ALPINA

Connectar amb la natura

on: Sort.
Parc Natural  
de l’Alt Pirineu 
Com arribar-hi:
en autobús 
(www.alsa.es) 
Durada: 3 dies 
participants:  
per a tots els públics  
(es requereix una  
mínima condició física)
quan: tot l’any
idiomes: català,
espanyol i anglès
preu: des de 295 € 

naTura en esTaT pur

UN CAMí  
úNIC
La ‘‘ruta dels Càtars o bons homes’’ és un camí únic que travessa els 
Pirineus i va ser utilitzat pels càtars, coneguts com bons homes, mentre fugien 
de la Inquisició. Aquesta activitat és una ruta guiada que arrenca a Bagà (o 
Berga) i arriba fins a Montsegur, a França. Durant tot el trajecte, que compta 
amb diversos nivells de dificultat, gaudiràs de nombroses jornades de natura, 
paisatges d’alta muntanya i cultura en estat pur.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi

on: Bagà.
Parc Natural 
del Cadí-Moixeró
Com arribar-hi: en 
autobús (www.alsa.es)
Durada: 5 o 10 dies
participants:  
per a tots els públics
quan: primavera, 
estiu i tardor 
idiomes: català,
espanyol i anglès
preu: des de 480 € 

Pedratour 
938 215 111
www.pedratour.com

cEL NOcTURN

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA cABRA SALvATgE

Paisatges d’alta muntanya

cIMSMóN RURAL
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en Tres parcs naTuraLs

TRAVESSA
PIRINENCA
‘‘travessa dels 3 parcs’’ et proposa passar sis 
dies amb un guia de muntanya al cor de tres espais 
emblemàtics: el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici i els seus paisatges alpins, el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, i la Reserva Nacional de 
Boumort, paradís de fauna salvatge. La ruta requereix 
certa experiència i un mínim d’edat (12-14 anys).

on:
Parc Nacional  
d’Aigüestortes  

i Estany de  
Sant Maurici  

Com arribar-hi:
en autobús 

(www.alsa.es)
Durada: 6 dies
quan: tot l’any

preu: des de 945 €

Outdoor Adventour 
973 043 409 

www.outdooradventour.com
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

ruTa amb raqueTes

DESCONNExIó
A LA NEU
Amb la proposta ‘‘ruta de lideratge en raquetes 
de neu’’ desconnectaràs i gaudiràs de la natura mentre 
descobreixes els nombrosos i valuosos recursos naturals 
del Pirineu, tant de flora com de fauna. I, a més, guanyaràs 
en intel·ligència emocional. Tornaràs a casa amb les piles 
carregades i amb més coneixements del patrimoni natural i 
també de la teva persona.

on:
Rubió. Parc Natural 

de l’Alt Pirineu 
Com arribar-hi:

en autobús fins a Sort 
(www.alsa.es)

Durada: 3 dies
quan: temporada 

de neu 
preu: des de 312 € 

LifE Leadership School
675 491 993

www. lifeleadershipschool.com
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

sosTenibiLiTaT aL pirineu

UN EDIFICI
bIOCLIMàTIC
Itinerari autoguiat per l’interior i exterior de l’edifici MónNatura Pirineus, on 
coneixeràs les característiques d’uns espais construïts amb criteris 100 % 
mediambientals i sostenibles. L’equipament, de més de 3.000 m2, fa servir 
energies renovables i es complementa amb un centre de fauna salvatge, 
un observatori astronòmic, una estació meteorològica i una depuradora 
d’aigües residuals, un hort de plantes medicinals, un hotel d’insectes... 
Des del centre s’organitzen recorreguts naturalistes, observació de la 
fauna salvatge, activitats d’astronomia i excursions al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, de gran valor paisatgístic.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

on: Son Parc
Nacional d’Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici 
Com arribar-hi: en autobús 
(www.alsa.es)
Durada: 1 h 30 min
participants:  
per a tots els públics
quan: tot l’any
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: activitat gratuïta
 

MónNatura Pirineus 
649 286 086
https://monnaturapirineus.com/ca

cEL NOcTURNNEUMóN RURAL cIMS vALLS EcOTURISME EN fAMíLIA

fLORA ALPINAOBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA cEL NOcTURN

AUS RAPAcES I cARRONyAIRES RIUS I SALTS D’AIgUA

cABRA SALvATgE fLORA ALPINAUNgULATS

Paisatges d’alta muntanya
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Paisatges litorals i deltaics 

cAMí A LA vORA 
DEL MAR A LA 
cOSTA BRAvA.
© arthUr  Friedrerich selbach

enTre

i eL mar
LA TERRA

Catalunya disposa de 580 km de costa. 
Gràcies al contacte entre dos medis 
tan diferents com la terra i el mar, els 
paisatges litorals acullen una biodiversitat 
especial, des de l’abrupta Costa Brava, 
a l’extrem nord, fins al delta de l’Ebre, al 
sud. Entre el valuós patrimoni natural de 
la primera, ocupen un lloc d’honor les illes 
Medes, mentre que a les Terres de l’Ebre 
una infinitat d’aus sobrevolen llacunes i 
arrossars. Recórrer el litoral de Catalunya és 
conèixer, gaudir i descobrir el Mediterrani.
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on: Amposta. Parc Natural 
del Delta de l’Ebre
Com arribar-hi: en 
tren fins a l’Aldea-Amposta 
(www.renfe.es) i autobús fins 
a Amposta (www.hife.es)
Durada: 1 h 30 min
participants:  
per a tots els públics 
quan: tot l’any
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: 8 € (adults)
/ 4 € (infants) 

MónNatura  
Delta de l’Ebre 
977 053 801
www.monnaturadelta.com

en primera persona

Els 320 km2 del delta de l’Ebre conformen un paisatge únic d’arrossars 
i llacunes de gran valor ecològic. En aquest paisatge, una de les zones 
humides més importants d’Europa occidental, destaca la concentració 
d’aus, sobretot aquàtiques. Per descobrir aquesta gran riquesa biològica, 
“Coneix Mónnatura Delta de l’Ebre” suposa una immersió de 360º. 

un 60 %
DE lEs EspèCiEs
d’aus europees es troben 

representades en el delta de 
l’Ebre. La confluència del 

medi marí i el continental també 
proporciona una elevada 
diversitat d’espècies de 

peixos (50 diferents). 

Paisatges litorals i deltaics 

L
a proposta de “Coneix Mónnatura Delta 
de l’Ebre” consisteix en una visita autoguiada 
que ofereix una immersió informativa, amb els 
cinc sentits, a les instal·lacions museístiques 

de MónNatura Delta de l’Ebre. Tot seguint les 
indicacions d’aquest modern muntatge, aniràs 
descobrint el valor ecològic i natural d’aquest extens 
territori, així com la seva gran riquesa de fauna i flora. 

La sal, les aus (limícoles, anàtids, aus marines...), 
el paisatge i la pesca tradicional són els quatre eixos 
d’aquesta activitat que, durant una hora i mitja, et 
permetrà recórrer les antigues salines de la Tancada. 
Es tracta d’un espai recuperat de 41,2 hectàrees que 
posa en relleu el gran valor mediambiental de les 
llacunes i incorpora activitats lúdiques. Per exemple, 
l’experiència de pujar en una barca de perxar, un dels 
recursos associats a la forma de vida tradicional en 
aquesta gran zona humida. 

LA vISITA éS UNA 
IMMERSIó EN EL 
DELTA DE L’EBRE,

per saber-ne més: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

CONÈIxER EL DELTA

DE L’EbRE

MARESMES OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

OfIcIS TRADIcIONALS EcOTURISME EN fAMíLIA

PAISATgE AgRARI

lEs bArquEs DE pErXAr 
Les pontones o barques de perxar són 
tradicionals del delta de l’Ebre perquè s’adapten 
a aigües poc profundes, com marjals, llacunes 
i canals. Aquestes pontones actualment encara 
es fan servir. La perxa és el seu sistema de 
propulsió i gir; es tracta d’un 
bastó de fusta de més de 
tres metres de llarg, 
bifurcat en l’extrem 
inferior.
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Connectar amb la natura Paisatges litorals i deltaics

on: Amposta. 
Parc Natural  
del Delta de l’Ebre
Com arribar-hi: en tren 
fins a l’Aldea-Amposta-
Tortosa (www.renfe.es)  
i autobús fins a Amposta 
(www.hife.es)
Durada: lliure
participants: per 
a tots els públics
quan: tot l’any
idiomes: català, espanyol, 
anglès, francès i alemany 
preu: gratuïta

mar, riu i horTes 

DESCObRINT
EL DELTA
Vols saber com es planta l’arròs o com és un viver de musclos? 
Et ve de gust menjar una mandarina acabada de collir? L’activitat 
“Descobrint el Delta” t’ofereix diverses opcions per endinsar-te 
en aquest Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

L
’oficina de Turisme d’Amposta ocupa un 
edifici singular: l’antic escorxador local, avui 
rehabilitat i convertit en un espai museístic 
km0. Inclou exposicions temporals que 

expliquen la història o els avantpassats que van fer 
fèrtils aquestes terres ermes i riberenques, als quals 
van desbrossar les planures i els vessants de les 
muntanyes, i tots aquells que durant generacions han 
viscut vinculats a aquesta terra. Ells són els creadors 
d’uns paisatges i una cultura que ha estat reconeguda 
com a reserva de la biosfera per la UNESCO. 

Per conèixer més a fons el paisatge del mar, de 
les hortes, del riu i de les terres de secà, l’oficina 
de Turisme d’Amposta aconsella i facilita materials 
sobre els millors recorreguts (segons el grup i el 
temps disponible). Els més populars són “la ruta de 
les llacunes” (26 km) i “Amposta-Casa de fusta” 
(27 km). Tots dos es poden fer a peu o en bicicleta, 
i permeten l’observació d’aus, de flora i fauna a les 
llacunes i el mar.

fESTA DE LA SEgA 
DE L’ARRòS A 
AMPOSTA.

per saber-ne més:
www.ebrebiosfera.org

AUS MIgRATòRIES EN zONES HUMIDES  EcOTURISME EN fAMíLIA

OBSERvAcIó D’AUS MARESMES

lEs 4 EstACions 
DEl DEltA 
Sabies que al delta de l’Ebre els colors 
del paisatge canvien ostensiblement en funció 
de les fases de cultiu de l’arròs? El seu paisatge 
natural de jonqueres, vegetació de ribera i 
sorrals canvia segons l’estació: és intensament 
verd entre primavera i estiu, cristal·lí a la tardor 
(l’arròs s’ha segat) i terròs a l’hivern. 

Una curiositat: pots veure aquesta variació 
des de l’aire gràcies al programa Copèrnic 
d’observació de la terra. Ells han elaborat, de 
2016 a 2018, un timelapse que mostra els canvis 
que es produeixen pel que fa a les variacions de 
color en aquest paisatge. Les imatges han estat 
captades pel satèl·lit Sentinel2.

      Per a més informació: 
https://do-deltadelebre.com/noticies

tAllErs  
DE CuinA

L’Oficina de Turisme  
d’Amposta acull tallers de 

cuina amb tots els productes 
del delta de l’Ebre, sempre 

en col·laboració amb 
productors i restauradors 

locals.

Paisatges litorals i deltaics 

Oficina de  
Turisme d’Amposta
977 703 453 
www.turismeamposta.cat
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Connectar amb la natura Paisatges litorals i deltaics

on: Amposta. Parc Natural 
del Delta de l’Ebre 
Com arribar-hi: en tren 
fins a l’Aldea-Amposta  
(www.renfe.es) i autobús  
a Amposta (www.hife.es)
Durada: 4 dies (3 nits)
participants: grups
de 4 a 10 persones
quan: de març a novembre
idiomes: català, espanyol, 
anglès, francès, alemany  
i neerlandès
preu: des de 450 €/persona
(mitja pensió) 

Ports Experience
688 971 020 
699 371 931
www.portsexperience.com/ca

una experiència TripLe

Mar i muntanya: el millor d’aquests dos hàbitats en una de les zones 
més desconegudes i menys massificades de Catalunya és el que 
proposa l’activitat “Connexió natural”. Inclou quatre dies d’activitats 
diferents a la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre. 

L
’ activitat “Connexió natural” suposa una 
autèntica immersió guiada i compartida 
per conèixer els recursos naturals (riu, aus, 
boscos i mar) de la Reserva de la Biosfera 

Terres de l’Ebre. 
El primer dia es dedica al birdwatching 

(observació d’aus) mentre recorres en caiac el 
frondós tram final del riu Ebre, el més llarg de la 
península ibèrica; la segona jornada pren el relleu 
un bany de bosc (Shinrin Yoku) al Parc Natural dels 
Ports, i acaba amb snorkel conscient a les cales 
salvatges i agrestes de l’Ametlla de Mar, en plena 
Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre. T’allotjaràs 
en una masia o casa rural típica del Delta (Torre 
Forcherón) per conèixer a fons com és l’entorn i la 
vida rural a l’extrem sud de Catalunya. Ideal per a 
amants del turisme sostenible que vulguin viure una 
experiència de connexió activa i conscient.

EL cAIAc, UN MITjà 
SOSTENIBLE PER A L’EBRE.

per saber-ne més:
www.ebrebiosfera.org

El pArC nAturAl 
DEls ports, En XifrEs
A mig camí entre Catalunya, València i Aragó, 
aquest imponent massís calcari destaca pel 
seu relleu escarpat i abrupte. Encara avui és 
un enclavament natural indòmit i ple de vida 
salvatge. El seu punt més alt és el mont Caro 
(1.441 m). El parc alberga 45 espècies de 
mamífers (23 d’elles, protegides), 124 d’aus, i  
21 espècies d’amfibis i rèptils. Compta amb  
7 punts d’informació i de visitants (a Roquetes, 
la Sènia, Prat de Compte, Arnes, Horta de Sant 
Joan, Mas de Barberans i Paüls) i un centre 
d’educació ambiental a Alfara de Carles. 

      Per a més informació
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports

Paisatges litorals i deltaics 

CONNECTAR AMb LA

NATURA

cEL NOcTURN ARBRES MONUMENTALS

OBSERvAcIó D’AUS BOScOS SINgULARS

EcOTURISME EN fAMíLIARIUS I SALTS D’AIgUA
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Connectar amb la natura Paisatges litorals i deltaics

on: l’Estartit. 
Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter
Com arribar-hi: en 
autobús (www.sarfa.es 
i www.ampsa.es) 
Durada: 2 h
participants:  
fins a 10 persones
quan: primavera,
estiu i tardor  
idiomes: català, espanyol, 
anglès i francès
preu: 27 € adults / 
22 € infants (fins a 12 anys)

Oficina de  
Turisme l’Estartit
972 751 910
www.visitestartit.com/ca

naTura des deL mar

El vent t’impulsarà per l’escarpada costa del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Amb l’experiència “navegar
en veler pel parc natural”, un monitor de vela et guiarà per 
aquestes espectaculars cales, navegant com i per allà on ja ho feien 
els pirates fa més de 200 anys. 

A
questa experiència que t’ofereix Medaqua 
(www.medaqua.com) et dona la possibilitat 
de descobrir i recórrer el Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter des del 

seu vessant més inusual, agrest i autèntic:  
el marítim. 

L’experiència ‘‘navegar en veler pel parc 
natural’’ suposa descobrir aquesta costa mentre 
aprens les nocions bàsiques del maneig d’un veler 
de 9 metres d’eslora. Un viatge d’aprenentatge i 
diversió en el qual un monitor titulat es farà càrrec 
d’acompanyar-te en aquest bateig de vela. 

Sentiràs la brisa marina a la pell, tindràs la 
possibilitat de banyar-te en aigües totalment netes 
i cristal·lines, i el privilegi de poder navegar en un 
paratge protegit tan especial i ben conservat com 
són les illes Medes. Para atenció als seus prats 
de posidònia, la llar valuosa de mol·luscs, coralls, 
crustacis, gorgònies...

DEScOBREIX AQUEST 
PAISATgE DES 
D’ALTA MAR.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes

Paisatges litorals i deltaics 

EL MONTGRí I LES

ILLES MEDES

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

cETAcIS fAUNA SUBMARINA

EcOTURISME EN fAMíLIA

POSIDòNIA

EquipA’t bé!
Salparàs del port de l’Estartit 

i faràs la volta a les illes Medes 
pel nord o el sud, en funció del vent. 
Per a aquesta experiència nàutica 

necessitaràs roba i calçat còmodes, 
banyador, crema solar, gorra i una 
tovallola. El preu de l’experiència 

inclou neoprè i jaqueta 
salvavides.
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Connectar amb la natura Paisatges litorals i deltaics

on: l’Estartit. Parc Natural 
del Montgrí, les Illes  
Medes i el Baix Ter
Com arribar-hi: 
en autobús (www.sarfa.es 
i www.ampsa.es) 
fins a l’Estartit
Durada: 2 h 30 min
participants:  
grups fins a 32 persones 
quan: d’abril a octubre 
idiomes: català, espanyol, 
anglès i francès
preu: 32 € adults / 
27 € menors

experiència d’immersió

Flotar entre peixos i bussejar envoltat per l’extraordinària flora i fauna d’un 
parc natural regenerat des de fa més de 30 anys. L’experiència “Descobreix 
el fons marí de les Medes” permet experimentar plàcidament en un dels 
espais protegits més importants del Mediterrani: les illes Medes. 

D
eixa’t sorprendre per la joia subaquàtica que 
amaga la Reserva Marina de les Illes Medes, 
considerada una de les millors d’Europa. La 
gran protecció que rep aquesta zona i l’aigua 

dolça que arriba del riu Ter, i que aporta abundants 
nutrients, conviden una gran varietat d’animals, 
algues i plantes a establir-se en aquesta zona.

A l’activitat “Eco-snorkel a les illes Medes” 
compartiràs una sessió de 50 minuts de snorkel 
amb guies acreditats. T’acompanyaran a descobrir 
els millors punts de l’espectacular hàbitat ocult sota 
aquesta superfície marina. Natura verge en un entorn 
privilegiat format per fauna salvatge i de gran atractiu 
que pren la forma de coralls, gorgònies, prats de 
posidònia, peixos, crustacis...

Aquesta activitat, organitzada per Medaqua  
(www.medaqua.com), et permetrà, a més, gaudir d’un 
passeig en vaixell per rodejar els illots de l’arxipèlag. 
Si hi ha prou temps, podràs fer un capbussó sense 
neoprè i, de seguida, cap a l’Estartit. 

fONS MARí DE LES  
ILLES MEDES.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes

Paisatges litorals i deltaics 

LES ILLES MEDES, 

A FONS

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA fAUNA SUBMARINA 

POSIDòNIAcETAcIS

subMErgir-sE 
A lEs MEDEs 
Aquest arxipèlag compta amb set illots i una 
extensió aproximada de 23 hectàrees, i suposa 
una de les reserves de flora i fauna marines 
més importants del Mediterrani occidental. 
Les diverses profunditats permeten tot tipus 
d’immersions: en zones poc profundes hi ha una 
densa cobertura d’algues ben il·luminades i més 
d’un centenar d’espècies de colors vius; per sota 
dels 10-15 m, algues adaptades a la falta de 
llum, grans blocs de roques i coralls, estrelles, 
gorgònies, pops i llagostes. Per sota dels 20 m, 
coralls i boscos en miniatura on 
conviuen més de 600 espècies.

      Per a més 
informació 
www.visitestartit.com/ca

Oficina de  
Turisme l’Estartit
972 751 910
www.visitestartit.com/ca
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Connectar amb la natura Paisatges litorals i deltaics

Paisatges litorals i deltaics 

ViVers de muscLos

hisTÒria i naTura

‘PESCA’ TOTS 
ELS SECRETS

CALES
AMAGADES

L’experiència “Vivers de musclos” és una activitat 
guiada per a grups de fins a 15 persones. Consisteix 
en una ruta en bicicleta entre arrossars des de 
Deltebre fins al port Illa de Mar, a la badia del Fangar. 
Aniràs en caiac fins als vivers de musclos per conèixer-
ne el procés de cria i al final hi haurà una degustació. 
Activitat en català, espanyol, anglès, francès i rus.

A “Camins de ronda i cales amagades” descobriràs 
el paisatge i la història dels penya-segats del Montgrí, 
amb vistes a la costa del Baix Empordà, el golf de Roses 
i les illes Medes. Des d’aquí baixaràs a les cales Pelosa i 
Ferriol, només accessibles a peu o en vaixell. Per aquest 
camí de descobriment del litoral observaràs la Roca 
Foradada, una de les singularitats del massís. Des del 
GR 92 tornaràs a l’Estartit.

on:
l’Estartit. Parc Natural  

del Montgrí, 
les Illes Medes 

i el Baix Ter
Durada: 3-4 hores

quan: tot l’any
preu: 15 € (adults) /

10 € (infants)

GAiA Guies
938 300 542

www.gaiamoia.com/web

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

per saber-ne més:
https://ca.costabrava.org

a L’abrupTa cosTa braVa

GEOLOGIA
SURREALISTA
L’experiència “geologia surrealista” (en català, 
espanyol i anglès) et proposa descobrir formes 
impossibles en l’escarpat paisatge del Cap de Creus.  
En aquesta ruta circular, i de la mà d’un guia especialitzat, 
coneixeràs els processos geològics, la vegetació, la flora  
i la fauna d’un entorn que va captivar Salvador Dalí,  
entre altres, i les formes del qual trobem reflectides  
en algunes de les seves obres.

on:
paratge de  

Tudela. Parc Natural 
del Cap de Creus

Durada: unes 3 h
quan: tot l’any

preu: 10 € adults /
5 € infants

 

Costa Brava Walks 
646 415 093

https://costabravawalks.com/cat
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus

MUNTANyES EMBLEMàTIQUES I gEOLOgIA

EcOTURISME EN fAMíLIA

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

EcOTURISME EN fAMíLIAfLORA MEDITERRàNIA 

MUNTANyES EMBLEMàTIQUES I gEOLOgIA

AUS MIgRATòRIES EN zONES HUMIDES cIcLOTURISME

OfIcIS TRADIcIONALSfAUNA SUBMARINA

inVesTiGador de La Vida saLVaTGe

CETACIS
A LA VISTA!
Et vols unir a un equip d’investigació
de cetacis al Cap de Creus? Faràs de biòleg marí i 
buscaràs dofins i balenes mentre col·labores en el seu 
estudi i la seva conservació. Aquesta és una de les 
activitats que proposa Wildsea Europe, una xarxa de 
destins costers de tot Europa que fomenta el turisme 
marí responsable, per experimentar i viure de prop  
la fauna i la natura.  

on:
Cadaqués.  

Parc Natural  
del Cap de Creus.

Durada: una setmana
quan: estiu
preu: 200 € 

(inclou allotjament)
 

Submon 
932 135 849  

www.submon.org
per saber-ne més:
www.wildsea.eu

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA cEL NOcTURN

fAUNA SUBMARINA cETAcIS

on:
badia del Fangar. Parc 

Natural del Delta de 
l’Ebre.Durada: 3 h

quan: primavera 
i tardor 

preu: 30 €  

Riu a l’Ebre
600 471 078

www.riualebre.com/ca

fLORA MEDITERRàNIA 

SENDERISME

SENDERISME
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a La recerca
D’ESTRELLES

A Catalunya hi ha diverses zones del Pirineu 
des de les quals podràs observar el cel en tot 
el seu esplendor, i no falten els observatoris 
ni els espais des dels quals el podràs 
contemplar. Destaquen la serra del Montsec 
i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, que compten amb l’aval de la 
UNESCO com a Destinació Turística i Reserva 
Starlight. Això les certifica com a dues de les 
millors àrees del món per fer observacions 
astronòmiques gràcies a les seves condicions 
meteorològiques i a la baixa contaminació 
lumínica. Coneix també el cel i els astres. 

OBSERvAcIó DEL 
cEL NOcTURN 
AL PIRINEU.

© móNNatUra PiriNeUs

Cel nocturn

© the-digital-marKetiNg- 
collaboratioN. UNsPlash
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Connectar amb la natura Cel nocturn

MónNatura Pirineus 
973 626 722
www.monnaturapirineus.com/ca

Cel nocturn

ViAtgE pEr 
lEs gAlàXiEs

Les nits a MónNatura Pirineus 
et conviden a presenciar un 

espectacle d’estrelles mil·lenàries. 
Les pots conèixer mentre aprens 

com neixen a cobert de les 
nebuloses i com algunes 
acaben els seus dies amb 

una gran explosió.

L’UNIvERS, AL 
DEScOBERT AMB 
AQUESTA AcTIvITAT.

inTroducció a L’asTronomia

UNA PORTA A 

L’UNIVERS
Endinsa’t en el cosmos i viatja a milions de quilòmetres sense moure’t 
del Pirineu; visita un edifici bioclimàtic i coneix el funcionament dels 
seus equips d’última generació per fer observacions del sol i el cel 
profund, nocturn i diürn. Apunta’t a “Viatja per les galàxies”. 

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

S
i t’apassiona l’astronomia, MónNatura 
Pirineus disposa d’un observatori reconegut 
internacionalment i accessible a tots els 
públics. L’experiència guiada “Viatja per 

les galàxies” és un recorregut explicatiu pels 
seus equips, entre els quals s’inclou un telescopi 
professional amb què es poden observar amb detall 
diversos elements del cel profund; una càmera per 
a la realització d’astrofotografies del cel nocturn 
o diürn; un telescopi d’observació solar, que et 
permetrà admirar la cromosfera; quatre telescopis 
mòbils destinats a l’observació del cel profund per a 
qualsevol tipus d’usuari; cinc prismàtics d’astrònom 
per fer observacions nocturnes, i prismàtics 
d’autoenfocament.

EcOTURISME EN fAMíLIA

on: Son. 
Parc Nacional  
d’Aigüestortes i  
Estany de Sant Maurici
Com arribar-hi:  
en autobús fins a  
Esterri d’Àneu 
(www.alsa.es)
Durada: 2 h
participants:  
tots els públics
quan: tot l’any 
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: 16 € 

PAISATgES D’ALTA MUNTANyA
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asTronomia popuLar

camí de La moLa

sTarLiGhT desTinaTion

a TraVés deL TeLescopi

L’UNIVERS  
DE SEMPRE

TREkkING 
AL CAPVESPRE

A TOCAR DE  
LES ESTRELLES

ASTRES
PER A TOThOM

“bona nit” és una experiència amb la qual et 
familiaritzaràs amb l’astronomia. Amb l’ajuda 
d’un punter, coneixeràs les estrelles i constel·lacions 
tal com les veien els pastors, llauradors i pescadors 
d’antany. També podràs participar en una observació 
de planetes i objectes més llunyans, com ara 
nebuloses, cúmuls globulars i altres galàxies  
a través d’un telescopi. 

Més enllà dels Pirineus, la Mola és un dels cims més 
emblemàtics de Catalunya. Situada al Parc Natural 
de Sant Llorenç i Serra de l’Obac, amb “hike la 
Mola” recorreràs, al capvespre, de la mà d’un guia, 
el Camí dels Monjos fins al monestir romànic de Sant 
Llorenç. A més de contemplar la posta de sol, i abans 
de tornar, recuperaràs forces mentre assaboreixes un 
sopar al restaurant La Mola.  

Gràcies a les seves condicions meteorològiques i  
la baixa contaminació lumínica, la serra del Montsec 
i el seu Parc Astronòmic han estat reconeguts per 
la Fundación Starlight, vinculada a la UNESCO, com 
un dels millors destins del món per a l’observació 
astronòmica. No debades, 24 dels seus municipis 
van rebre, el 2013, la certificació de Destí turístic 
starlight, mentre que 11 d’ells disposen del 
segell de reserva starlight. 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu és un escenari 
idoni per contemplar el cel en tot el seu esplendor. 
Per iniciar-t’hi pots participar a ‘‘observació 
astronòmica amb telescopi i tast de licors 
pirinencs’’. Mitjançant tecnologia làser i un telescopi, 
veuràs galàxies, nebuloses, planetes o cúmuls 
d’estrelles. L’activitat (en català, espanyol, anglès 
i francès) acaba amb una degustació.

on:
Parc Natural  

de la Serra  
de Montsant 

Com arribar-hi: 
població més propera  

en tren: Falset 
(www.renfe.es)

Durada: 2 h
quan: tot l’any 

preu: per consultar 

on:
Matadepera.  
Parc Natural  

de Sant Llorenç i 
Serra de l’Obac 

Com arribar-hi:
en tren fins a Terrassa 

(www.fgc.cat)
Durada: 4 h 30 min

quan: tot l’any
preu: 60 € 

(50 € grups)

on: 
Àger. Montsec-

Conca de Tremp  
Com arribar-hi:

en autobús  
(www.alsa.es)  

Durada: 2 h 
quan: de març a gener

preu: de 7 a 10,5 €

on: 
Isavarre.  

Parc Natural  
de l’Alt Pirineu  

Com arribar-hi: en 
autobús fins a Esterri 
d’Àneu (www.alsa.es)

Durada: 2 h
quan: tot l’any

preu: 15 € / 10 € 
menors de 12 anys

Trescatorze
639 654 561

www.bocafoscant.org 

Arqueolític 
937 894 456

www.arqueolitic.com

Parc Astronòmic 
Montsec 

973 053 022
www.parcastronomic.cat

Obaga Activitats
619 938 267

www.obagaactivitats.cat

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant

per saber-ne més:
https://parcs.diba.cat/web/santllorenc

per saber-ne més:
www.fundacionstarlight.org/es

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

PAISATgES D’ALTA MUNTANyAEcOTURISME EN fAMíLIA

PAISATgES D’ALTA MUNTANyA

EcOTURISME EN fAMíLIA

PAISATgES D’ALTA MUNTANyAEcOTURISME EN fAMíLIA

PRODUcTES LOcALS PRODUcTES LOcALS EcOTURISME EN fAMíLIASENDERISME

MUNTANyES EMBLEMàTIQUES I gEOLOgIA

Connectar amb la natura Cel nocturn

Cel nocturn
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naTura i
TRADICIó
Conèixer les herbes silvestres que es 
feien servir en temps antics; aprendre 
a identificar flors, fruits i llavors típics 
del Pirineu o recórrer les vinyes del 
Penedès en un transport sostenible són 
algunes opcions amb les quals coneixeràs 
l’estreta relació entre la natura i l’ésser 
humà. L’ecoturisme contribueix a la 
supervivència de les comunitats rurals i 
agràries, n’evita la despoblació, resulta 
vital per a la seva economia i manté vives 
tradicions i oficis. Practicar-lo t’ofereix,  
a més, la possibilitat d’adquirir productes  
i artesania locals.

Món rural

© JosÉ lUis rodrÍgUez

cAMPS D'ARRòS  
AL DELTA DE L’EBRE.
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Connectar amb la natura Món rural

on: Palamós. 
Empordanet
Com arribar-hi:  
en autobús  
(www.moventis.es)
Durada: 2 h 30 min - 
3 h 30 min
participants:  
tots els públics
quan: tot l’any 
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: per consultar

 

Naturalwalks
662 251 059
www.naturalwalks.com/ca

bosc Típic mediTerrani

A més de servir d’inspiració als nombrosos artistes de la zona, hi havia 
un temps en què les suredes del massís de les Gavarres van ser les 
grans subministradores dels cellers francesos de més renom. “tapes 
verdes silvestres” et convida a conèixer la seva història i seguir els 
primers passos de la vella ruta transfronterera del suro. 

Món rural

E
l sud de la Costa Brava està ple de
camins que serpentegen entre el bosc 
i les petites cales de sorra i pedres.  
La ruta ‘‘tapes verdes silvestres’’ et proposa 

un passeig animat i diferent, en el qual t’envoltaràs 
del bosc típic mediterrani. Els seus senders et duran 
a descobrir, entre altres, les velles suredes de la zona 
que et relataran la història del vi i el cava.

Durant el camí també descobriràs la barraca 
surrealista del pintor Salvador Dalí, amagada en el 
paisatge dens de la zona, i algunes de les tradicionals 
cases de pescadors. Durant el passeig, a més, 
gaudiràs descobrint i tastant algunes de les plantes 
aromàtiques silvestres més representatives de la 
Costa Brava, passant de les antigues receptes als plats 
més sofisticats de l’alta gastronomia catalana.

UN PAISATgE 
TíPIc DE LA 
cOSTA BRAvA.

per saber-ne més:
www.visitempordanet.com

ENTRE EL MAR 
I LA MUNTANyA
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El MusEu DEl suro 
A més de la popular festa de la Pela del Suro, 
que cada mes de juny se celebra a la localitat de 
Llofriu, Palafrugell acull el Museu del Suro, situat 
en una fàbrica modernista. Un dels principals 
objectius és posar en valor el patrimoni d’aquesta 
fusta com a configuradora “d’un paisatge, una 
indústria, unes formes de vida i una identitat 
comunes”. El museu gestiona, a més, el Centre 
d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can 
Mario i també el Conjunt Monumental de Sant 
Sebastià de la Guarda a Llafranc.

PAISATgES LITORALS I DELTAIcS OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA 

POSIDòNIA fLORA MEDITERRàNIABOScOS SINgULARS

      Per a més
informació 
www.museudelsuro.cat
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on: Torroella de Montgrí. 
Parc Natural de Montgrí,  
les Illes Medes i el Baix Ter  
Com arribar-hi: en autobús 
(www.moventis.es)
Durada: 1 h 30 min - 3 h
participants:  
per a tots els públics
quan: d’abril a novembre  
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: a partir de 45 € 

Oficina de Turisme 
l’Estartit
972 751 910
www.visitestartit.com/ca

hisTÒries de La Terra

Antigament refugi de pastors i ramats transhumants, les planures 
empordaneses estan plenes d’històries d’altres temps que podràs 
reviure en primera persona: des d’assistir a la floració del pomer fins 
a visitar masies fortificades. Practica “turisme rural al parc natural” 
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 

Món rural

D
urant l’edat mitjana, la zona de Torroella i 
el massís del Montgrí es va convertir en lloc 
d’hibernació per als ramats i pastors pirinencs. 
La tradició rural i els records d’aquests 

transhumants han inspirat la recuperació de masies 
com Mas Ramades, en una vella finca del segle xviii. 
Respectant l’estructura i molts elements originals, 
ha adquirit una vida nova, convertida en un lloc únic 
on es pot trobar i  gaudir, des de la pròpia natura de 
l’Empordà, el relax i el confort o les grans experiències 
que estàs buscant. El seu entorn, les estances i 
el tracte familiar són la clau d’una experiència de 
‘‘turisme rural al parc natural’’, organitzada per 
Mas Ramades (www.masramades.com). Gaudiràs del 
descans, la natura i el menjar sa i natural, i serà el 
punt de partida per descobrir, de manera sostenible, 
responsable i col·laborativa, i amb els millors guies, el 
paisatge, la història i la cultura de la planura del Ter a 
través d’una infinitat d’activitats amb el Parc Natural 
del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter com a escenari. 

PODRàS REcóRRER 
ELS PAISATgES  
DEL MONTgRí.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes

VIDA TRADICIONAL A

L’EMPORDà

cIcLOTURISME EcOTURISME EN fAMíLIA

fLORA MEDITERRàNIA PAISATgE AgRARI

SENDERISME

Món rural

AllotJAMEnts 
rurAls

A Catalunya hi ha més de  
2.000 establiments de turisme rural, 

500 dels quals estan valorats per la seva 
qualitat (d’1 a 5 espigues). Tria  

el més adient per complementar  
la teva activitat a la natura. 
www.catalunya.com/on-dormir/

allotjaments-rurals
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on: Punta de la Móra. 
Espais litorals-Costa Sud
Com arribar-hi: en tren 
fins a Altafulla 
(www.renfe.es)
Durada: 3 h (passeig) / 
8 h (formació)
participants:  
senderistes amb 
experiència
quan: data
oberta a sol·licituds
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: 40 € (passeig)
80 € (formació)

Naturalwalks 
662 251 059
www.naturalwalks.com/ca

La boTànica de sempre

Aprèn a identificar les plantes silvestres, els seus respectius usos i la seva 
història des dels temps de la Roma imperial, mentre gaudeixes del litoral 
tarragoní, dels seus paisatges excepcionals i, si el temps ho permet, d’un 
bany en una de les seves cales. Això és “passeig entre herbes”. 

Món rural

L
a vegetació mediterrània compta amb un 
20 % de les plantes vasculars del món, 
unes 24.000 espècies la història de les 
quals es remunta als orígens de la cultura 

contemporània. Ara pots gaudir d’un ‘‘passeig entre 
herbes’’ aromàtiques i salades per la costa del sud 
de Catalunya on, mentre camines entre penya-
segats, platges, dunes i boscos litorals, t’amararàs 
dels usos de les herbes medicinals i comestibles 
especialment lligades a la Roma imperial. 

Aquesta experiència pot ser en un format de 
sortida campestre o de curs formatiu: tu tries. Sigui 
com sigui, t’endinsaràs en la cultura mediterrània 
a través de les plantes, descobrint la seva relació 
amb l’origen de les antigues civilitzacions, mentre 
t’ensenyen a identificar-les, a diferenciar-les 
(especialment les tòxiques) perquè puguis sortir a 
buscar-les amb seguretat i a fer-les servir a la cuina 
com a remeis casolans, a més de conservar-les.

ELS SEcRETS DE 
LES PLANTES A LA 
vORA DEL MAR.

per saber-ne més:
https://costadaurada.info

hERbES AMb
MOLTA hISTòRIA

PAISATgES LITORALS I DELTAIcS

fLORA MEDITERRàNIABOScOS SINgULARS

SENDERISME
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Connectar amb la natura Món rural

on: Senterada. 
A prop del Parc 
Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici
Com arribar-hi: en autobús 
(www.alsa.es) i amb 
el Tren dels Llacs  
fins a la Pobla de Segur 
Durada: 6 dies
participants:  
individual, parelles i grups
quan: tot l’any 
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: a partir de 585 €

boTànica pirinenca

A la Vall Fosca, un dels secrets més ben guardats dels Pirineus, un expert et 
guiarà per unes “Vacances entre herbes”. T’ensenyarà a identificar les herbes, 
les flors, els fruits i les llavors de la zona, així com els seus usos medicinals, 
comestibles o d’elaboració de productes com poden ser tints o sabó. 

Món rural

L
’interès botànic dels boscos i les valls com 
la Vall Fosca rau, sobretot, en la diversitat. Té 
una flora digna d’observar, amb plantes que 
destaquen pels seus colors, les seves formes 

i els seus usos. Si vols passejar acompanyat d’un 
expert per diversos entorns naturals del Pirineu men-
tre adquireixes coneixements sobre el paisatge, els 
costums de l’indret, les seves plantes i aplicacions, 
forma part d’aquestes ‘‘Vacances entre herbes’’.

Protagonitzaràs passejos la mar d’agradables per la 
Vall Fosca i el seu entorn, indrets tranquils i accessibles 
per a tots els públics, als peus del Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici. A més, gaudiràs 
d’un dinar tradicional al camp i acabaràs la jornada 
elaborant una medicina popular, una recepta, un licor  
o un sabó amb les herbes que hagis recollit.

DEScOBRIRàS 
LA BOTàNIcA
DEL PIRINEU.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

DESCObRIR LA FONT

DE LA SALUT

PAISATgES D’ALTA MUNTANyA fLORA ALPINA PRODUcTES LOcALS

SENDERISME vALLSTRADIcIONS POPULARS

rEMEis 
nAturAls

Gairebé totes les plantes, flors, 
fruites i llavors de muntanya 

serveixen per a alguna cosa. Algunes 
són medicinals i d’altres es fan servir 

a la cuina, per condimentar alguns 
plats, preparar sopes o elaborar 
licors. També se solen fer servir 

per fer sabó o cremes.

Casa Leonardo 
973 661 787
wwww.casaleonardo.net

https://www.casaleonardo.net/
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on: Espai Rural 
de Gallecs, 
a 15 km al nord 
de Barcelona  
Com arribar-hi en autobús 
(www.sagales.com)
Durada: 
2 h 30 min - 3 h
participants:  
per a tots els públics
quan: primavera i tardor  
idiomes: català,
espanyol i anglès

 

Naturalwalks
662 251 059
www.naturalwalks.com/ca

ruscos a prop de barceLona 

Les abelles són una espècie fonamental en la conservació del planeta. 
Amb “Més enllà de la mel”, a més de conèixer totes les seves 
aportacions a l’ecosistema, t’endinsaràs en els mètodes d’organització 
del rusc i descobriràs l’àmplia gama de productes que elaboren i que 
resulten tan beneficiosos per a l’ésser humà. 

Món rural

UN APROPAMENT  
AL MóN DE 
LES ABELLES.

per saber-ne més:
www.espairuralgallecs.cat

FARMàCIA I REbOST 

NATURAL

PRODUcTES LOcALS EcOTURISME EN fAMíLIA

T
ot i ser indispensables per a l’ecosistema, les 
abelles són un dels animals més subestimats. 
De fet, es tracta d’una de les espècies més 
perjudicades per l’activitat humana. Si et vols 

endinsar en el seu món, tens una oportunitat amb  
‘‘Més enllà de la mel”, una sortida guiada que t’ajudarà 
a conèixer millor el seu univers i a perdre les possibles 
pors que els puguis tenir: aprendràs com viuen, a quines 
amenaces han de fer front i per què són un element 
imprescindible de la vida en aquest planeta. 

Amb aquesta visita a un apiari les veuràs en acció de 
prop, coneixeràs els secrets d’organització d’un rusc i, com 
no podria ser d’una altra manera, descobriràs tota la varie-
tat de productes que ens regalen: des de la cera de la mel, 
passant pel pròpolis i la gelea, fins a les seves propietats 
i com les pots fer servir a la teva vida diària. L’activitat es 
complementarà amb una degustació de mel ecològica. 
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Connectar amb la natura Món rural

a La Terra deL caVa

EL PENEDÈS, 
EN bICICLETA
A més dels seus grans cellers de cava, reconeguts a escala internacional, 
la comarca del Penedès en té d’altres més petits i personals que tenen 
cura fins a l’últim detall de les seves elaboracions. Si t’apassiona el vi i 
pedalejar, ‘‘En bicicleta per vinyes ecològiques’’ és una ruta cicloturística 
per les vinyes de la DOP Penedès. Serà una jornada difícil d’oblidar, en la 
qual després de fer un passeig inicial per Vilafranca visitaràs dos cellers 
que elaboren vins ecològics, biodinàmics i naturals, a més de gaudir d’un 
àpat en un d’ells amb productes de proximitat.

per saber-ne més:
www.turismevilafranca.com

on: Vilafranca 
del Penedès.  
Xarxa Natura 2000 
Com arribar-hi:
en tren (www.renfe.es) 
i autobús  
(www.igualadina.com)
Durada: 1 dia
participants:  
per a tots els públics
quan: tot l’any 
idiomes: català,
espanyol, anglès i italià
preu: 99 €
 

Venivinum 
620 126 304
www.venivinum.cat

cIcLOTURISME fLORA MEDITERRàNIA PRODUcTES LOcALS

apicuLTura per a ToThom

ELS SECRETS 
MÉS DOLçOS
Una excursió senzilla i refrescant que et permetrà descobrir la flora 
mel·lífera als voltants del Santuari de les Abelles de Juncosa, en ple mosaic 
agroforestal de la serra de Montmell. Acompanyat pel seu propi apicultor, 
visitaràs un rusc-museu on t’endinsaràs en el seu univers, coneixeràs 
el seu llenguatge i les seves propietats per acabar fent un tast de mel 
artesana i altres productes derivats com ara el codonyat i la cervesa. 

per saber-ne més:
www.concadebarbera.info

on: Vall del Gaià
Com arribar-hi 
en autobús  
(www.igualadina.com)
Durada: 2 h 30 min
participants:  
per a tots els públics
quan: tot l’any 
idiomes: català,
espanyol i anglès
preu: a partir de 9 € 

El Brogit
689 006 199
www.elbrogit.com

EcOTURISME EN fAMíLIA OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

PAISATgE AgRARI

Món rural
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un moLí TradicionaL

MURA I EL  
SEU ENTORN 
Amb aquesta ‘‘Visita guiada’’ podràs conèixer 
la casa-museu de Mura, un dels pobles més 
espectaculars de Catalunya amb un rellevant 
entorn natural, i el Molí del Mig, un antic molí en 
funcionament fins al segle xx. També descobriràs 
el centre d’informació de Mura, i el nucli antic del 
poble i la seva església romànica. Per acabar, faràs 
un tast de vins de la zona i un dinar amb productes 
de proximitat.

on:
Mura. Parc Natural  

de Sant Llorenç  
del Munt i l’Obac  

Com arribar-hi: en tren fins 
a Manresa (www.fgc.cat) 

i autobús fins a Mura  
(www.transbagesbus.com)

Durada: 3 h
quan: caps de setmana

preu: 7 € / 3 € 
menors de 8 anys

El Molí del Mig
689 140 003

http://elmolidelmig.com
per saber-ne més:
https://parcs.diba.cat/web/santllorenc/inici

deLTa de L’ebre

EL CULTIU 
DE L’ARRòS 
El “safari EcoCultural” està pensat per donar a 
conèixer els diversos ecosistemes del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre: la seva riquesa ornitològica, el cultiu 
de l’arròs i les tradicions populars. Podràs recórrer el 
delta, viure en primera persona activitats relacionades 
amb el cultiu de l’arròs i aprendre com s’obtenien els 
recursos abans de l’aparició de les màquines. 

on:
Deltebre.  

Parc Natural  
del Delta de l’Ebre 

Com arribar-hi:
en autobús  

(www.hife.es)
Durada:  

mig dia / 1 dia
quan: tot l’any

preu: 20 € i 
(10 € infants)

Delta Polet 
677 456 224

www.deltapolet.com
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

ramaTs i praTs

SECRETS  
DELS PASTORS
T'agradaria ser ‘‘pastor per un dia’’? Ara ja pots conèixer els secrets del 
pasturatge durant un cap de setmana en un allotjament rural. Després d’un 
recorregut en bicicleta per la Vall d’en Bas, aprendràs l’ofici de pastor en una 
granja munyint cabres i acompanyant el ramat a pasturar pels prats de la  
vall de Riudaura. Després, visitaràs una formatgeria, on a més de conèixer  
el procés d’elaboració del formatge gaudiràs d’un tast. A l’última jornada,  
a part de volar en globus, visitaràs una granja de vaques per familiaritzar-te 
amb l’art del munyiment i acabaràs amb una degustació de làctics.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa

on: Olot. Parc 
Natural de la Zona  
Volcànica de la Garrotxa
Com arribar-hi: en autobús 
(www.teisa-bus.com)
Durada: 2 dies 
participants: mín. 2 persones
quan: tot l’any 
idiomes: català,
espanyol, francès i anglès
preu: 455 € (hab. doble) 

Turisme Garrotxa
972 271 600
https://trade.turismegarrotxa.com

itinerànnia
www.itinerannia.net/ca

cIcLOTURISME PRODUcTES LOcALS TRADIcIONS POPULARS vALLS

TRADIcIONS POPULARS

Món rural

PRODUcTES LOcALS

OfIcIS TRADIcIONALS PAISATgE AgRARI

https://trade.turismegarrotxa.com/es/
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acTiVar-se a
LA NATURA

Activar-se a la natura
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ARTE y  
CREATIVIDAD
Desde las pinturas románicas hasta la moda en complementos, 
pasando por la arquitectura modernista, Cataluña es una tierra 
propicia para la creatividad. Y no solo en el apartado de las artes 
plásticas, también en literatura y gastronomía, por citar solo 
dos ejemplos. Quizás sea la visión del mar, el aire puro de las 
montañas o los paisajes de interior; la conclusión es que este  
es un país inspirador tanto para los artistas locales como para  
los que lo visitan. Todas las opciones son posibles. Hay de venir  
a Cataluña para expresarse creativamente o bien para admirar  
a los que ya han compartido su talento con la humanidad. 

© deltacleta

Caminar per conèixer en viu la fauna i la flora
d’espais naturals de gran valor, pedalejar entre 
vinyes mentre et familiaritzes amb el paisatge
de la gran comarca del cava: el Penedès, un 
recorregut “slow travel” en bicicleta elèctrica 
per constatar la riquesa ornitològica del delta 
de l’Ebre, vorejar a peu el litoral mediterrani 
i descobrir les cales més recòndites de la 
Costa brava... El senderisme i el cicloturisme 
practicats de manera conscient són magnífics 
instruments per posar-te en contacte amb 
el medi natural, per conèixer-lo i sentir-lo 
en primera persona. A Catalunya trobaràs 
nombroses opcions. Te’n presentem algunes. 
Mou-te i submergeix-te en la natura.  

Activar-se a la natura
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Senderisme

CONSCIÈNCIA
El senderisme interpretatiu és una 
manera excel·lent de conèixer el territori 
de manera conscient. No en té prou 
amb recórrer-lo, sinó que també busca 
entrar-hi en contacte, comprendre’l i 
aprendre de la seva orografia, la seva gent 
i la seva història i, sobretot, conservar-
lo i respectar-lo. Catalunya disposa de 
nombrosos espais naturals que ofereixen 
itineraris interpretatius i excursions 
guiades, a més d’una gran xarxa de 
senders que, amb l’ajuda d’un guia 
professional, et connectaran amb itineraris 
naturals de la zona que trieu. Camina amb 
consciència.

cAMí DE LA 
MUNTANyA DE 
MONTSERRAT.

© JaVier migUelez bessoNs

caminar amb
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© marQUes de Pastor

Activar-se a la natura

Senderisme

per saber-ne més:
http://hikingeurope.net/destination/catalonia

P 
er gaudir de les diverses rutes que ofereix 
Hiking Europe només t’has de calçar unes 
botes de muntanya i estar disposat a caminar 
sense presses entre muntanyes, boscos i 

prats. La idea és recórrer pas a pas indrets que no 
formen part dels circuits turístics més habituals, 
espais naturals de gran bellesa on es pot caminar 
sense presses i descobrir la natura sense estressar-
te. De moment, la xarxa reuneix rutes de quatre 
destinacions diferents: Catalunya, l’Emília-Romanya 
(Itàlia), Dubrovnik-Neretva (Croàcia) i Donegal (Irlanda). 
A Catalunya, avui, hi ha dos destins que formen part 
d’aquesta iniciativa: la comarca del Priorat i la zona 
dels Pirineus. Per descobrir-los, el millor que pots fer 
és deixar-te aconsellar per les empreses locals. 

En el cas del priorat, l’experiència “trek & Wine” 
t’ofereix un combinat de senderisme i enoturisme en 
una ruta en què es descobreixen alguns dels espais 
naturals més bonics de la comarca i es visiten diver-
sos cellers. A les muntanyes del pirineu, en canvi, 
pots fer el recorregut ‘‘El Cinquè llac’’, a la comarca 
del Pallars Jussà, una travessa que recorre paisatges 
de muntanya mitjana i poblets pintorescos.   

hiKinG

EUROPE
Descobrir els diversos espais naturals 
d’Europa és el principal objectiu del 
projecte Hiking Europe, una xarxa 
transnacional de rutes rurals ordenades 
en diversos itineraris per tot Europa.
Són propostes ideals per a persones que 
vulguin fugir de les grans massificacions 
en els nuclis més turístics o a les grans 
ciutats. Gaudeix d’aquestes rutes úniques 
a Catalunya i amplia la teva experiència 
amb altres destinacions europees 
d’aquesta xarxa. 

Senderisme

La ruTa deL cinquè LLac 

A LES PORTES 
DEL PIRINEU
Durant el recorregut de Lleida a la Pobla de Segur amb el Tren dels Llacs 
recorres quatre llacs; el cinquè, el de Montcortés, el descobriràs en 
acabar aquest itinerari de senderisme circular de muntanya mitjana. Amb 
un total de 102 km repartits en cinc etapes, la “ruta del Cinquè llac” 
és un recorregut autoguiat i ben senyalitzat. Mentre el fas, gaudiràs d’una 
zona sorprenent del Pirineu, d’una gastronomia basada en deliciosos 
productes locals i de petits allotjaments rurals que comparteixen com a 
valors principals el respecte pel territori, per la natura i pel patrimoni. 

per saber-ne més:
www.elcinquellac.com

on: la Pobla de Segur. 
Collegats i Boumort
Com arribar-hi: en autobús 
(www.alsa.com) i en  
el Tren dels Llacs  
(www.trendelsllacs.cat)
Durada: 5 dies 
participants: per 
a tots els públics
quan: tot l’any
idiomes: català, 
espanyol, anglès, 
francès, alemany i rus
preu: des de 645 €

Pirineu Emoció
973 681 518
www.pirineuemocio.com

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA AIgüES TRANQUIL·LES I EMBASSAMENTScIMSvALLS
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perdre’s enTre Vinyes

MARIDATGE DE 
TREk & wINE  
La comarca del Priorat, bressol de les denominacions 
d’origen del vi DOQ Priorat i DO Montsant, és ideal per 
a perdre’s entre vinyes, camps d’oliveres i d’ametllers. 
La proposta ‘‘trek & Wine’’ et convida a recórrer els 
seus paisatges a peu, sense pressa, i descobrir el Parc 
Natural de la Serra de Montsant, la Serra de Llaberia, 
els cingles de Siurana o el poblet de Porrera. I també a 
tastar un bon vi. 

on: Parc 
Natural de la Serra  

de Collserola 
Com arribar-hi: en tren 

fins a Falset 
(www.renfe.es)

Durada:  
d’1 a 8 dies

quan: tot l’any 
preu: a partir 

de 90 €

El Brogit 
689 00 61 99 

www.elbrogit.com/ca
per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

EcOTURISME EN fAMíLIAfLORA MEDITERRàNIA 

MUNTANyES EMBLEMàTIQUES I gEOLOgIA

La ruTa deL cinquè LLac 

CAMINS 
D’ANTANy 
La història de Casa Leonardo es remunta a l’any 1913.  
Es tracta d’una antiga fonda de poble avui convertida en 
un allotjament rural amb molt d’encant, respectuós amb el 
medi ambient i adaptat per a persones amb problemes de 
mobilitat. La família que el regenta coneix molt bé 
el territori i organitza diverses activitats a la natura. Entre 
elles, la “ruta del Cinquè llac”, un recorregut circular 
de 102 km. Pot ser guiada o autoguiada. 

on: la Pobla 
de Segur. Collegats 

i Boumort
Com arribar-hi: 
en autobús i tren

Durada: 7 dies
quan: tot l’any

preu: des de 597 € 

per saber-ne més:
http://www.lapobladesegur.cat/ca/fer_visitar/collegats-boumort

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

AIgüES TRANQUIL·LES I EMBASSAMENTS

cIMSvALLS

a Les Terres de L’ebre 

PEL MAR I  
LA MUNTANyA
Recórrer camins a la vora del mar, entre platges i penya-segats; descobrir 
vistes aèries al delta de l’Ebre; perdre’s per boscos centenaris o pujar al cim 
del mont Caro, a 1.441 metres d’altura... L’activitat ‘‘senderisme de mar 
i muntanya’’ proporciona quatre intenses jornades guiades per conèixer 
el litoral, la serra del Montsià i el Parc Natural dels Ports, una àrea del sud 
de Catalunya amb gran varietat de paisatges solitaris, plantes aromàtiques, 
pins, roures, teixos, oliveres, bolets... I fins i tot cabres salvatges!

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports

on: Parc 
Natural dels Ports 
Com arribar-hi: en tren 
(www.renfe.es) o autobús 
(www.hife) fins a Tortosa
Durada: 5 dies (4 nits)
participants: grups 
de 4 a 8 persones 
quan: tot l’any 
idiomes: català, 
espanyol, anglès, francès, 
alemany i neerlandès
preu: a partir de 550 € 

Ports Experience
688 971 020 / 699 371 931
www.portsexperience.com/ca

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA OBSERvAcIó D’AUS

RIUS I SALTS D’AIgUA

AUS RAPAcES I cARRONyAIRES

cABRA SALvATgE UNgULATSPAISATgES LITORALS I DELTAIcS

Casa Leonardo 
973 661 787

wwww.casaleonardo.net/es

https://www.casaleonardo.net/es/
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OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA RIUS I SALTS D’AIgUA

PAISATgES D’ALTA MUNTANyAvALLS cIMSfLORA ALPINA

Gran ruTa de parcs naTuraLs

CAMINANT, 
hI hA CAMINS
Els guies experts naturalistes de Trescàlia (http://trescalia.com), a través 
de la xarxa de camins Itinerànnia, organitzen ‘‘flora i fauna dels 
parcs naturals’’, una gran ruta d’una setmana per conèixer sis espais 
d’excepció: el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, l’Espai Natural Protegit de les 
Muntanyes del Puigsacalm i Bellmunt, el Parc Natural del Cap de Creus,  
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i l’Espai d’Interès Natural  
de l’Alta Garrotxa. 

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa

on: Olot. Parc Natural
de la Zona Volcànica
de la Garrotxa
Com arribar-hi: en
autobús fins a Olot
(www.teisa-bus.com)
Durada: 7 dies
participants: grups 
de mínim 8 persones
quan: tot l’any  
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès 
preu: des de 995 €  

itinerànnia 
www.itinerannia.net

quaTre ruTes des de senTerada

LA ‘FLOR’
DEL PIRINEU
Senterada és un poble de muntanya en un indret privilegiat dels Pirineus, 
regat pel riu Flamisell i envoltat d’espectaculars paisatges, llacs i 
massissos alpins. Des d’aquí, Casa Leonardo proposa ‘‘la flor de Casa 
leonardo’’, una original fórmula de quatre itineraris circulars que, vistos en 
el mapa, tracen el dibuix d’una flor; cada ruta és un dels seus pètals. Són 
autoguiats, però et facilitaran un GPS amb el qual podràs seguir les rutes a 
través dels tracks corresponents.

per saber-ne més:
www.vallfosca.net

on: Senterada. Parc 
Nacional d’Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici
Com arribar-hi: en tren 
(www.fcg.cat) i autobús 
(www.alsa.es)
Durada: 5 dies
participants: per a tothom 
quan: tot l’any
idiomes: català, espanyol, 
anglès, francès i alemany
preu: a partir de 300 € 
 

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

cIMS

AUS RAPAcES I cARRONyAIRES

vALLSfLORA ALPINA

Casa Leonardo 
973 661 787
wwww.casaleonardo.net

https://www.casaleonardo.net/
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OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA MUNTANyES EMBLEMàTIQUES I gEOLOgIA

PAISATgE D’ALTA MUNTANyAvALLS cIMSRIUS I SALTS D’AIgUAfLORA ALPINA

La ruTa deLs refuGis deL Torb

ENTRE EL CEL  
I LA TERRA 
Núria i el Canigó són els dos monestirs emblemàtics que s’uneixen a la 
ruta ‘‘refugis del torb’’, que t’acostarà, alhora, als respectius cims que els 
coronen: Puigmal (2.910 m) i Canigó (2.784 m). El recorregut, de 73 km, es pot 
fer en cinc etapes (modalitat Torb Standard) i et permetrà conèixer i descobrir 
a fons els paisatges d’aquests dos vessants del Pirineu. Aquest trekking et 
gestiona també les reserves en cada refugi. 

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser

on: des de la Vall de Núria 
fins al Canigó. Parc 
Natural de les Capçaleres 
del Ter i el Freser
Com arribar-hi: en tren 
fins a Ribes de Freser  
(www.renfe.es) i, d’allà, 
tren cremallera (www.fgc.cat)
Durada: de 5 a 7 dies
participants: es requereix
una mínima condició física 
quan: estiu 
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: a partir de 200 €  

A Pas d’isard
628 088 112
www.refugisdeltorb.com

TraVessa per eTapes

MONESTIRS 
D’ALTURA
“serra de Monestirs” és una ruta senyalitzada de 65 km, amb inici i final 
a Ripoll, que va més enllà d’un itinerari de muntanya. Es fa de manera 
autoguiada amb l’ajuda d’un roadbook i inclou el transport d’equipatge, 
menjar i allotjament en establiments sempre compromesos amb la 
conservació de l’entorn. Podràs visitar el monestir de Ripoll, el de Sant Joan 
de les Abadesses i el de Camprodon, a la falda de la Serra Cavallera.  

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser

on: Ripoll. Parc Natural
de les Capçaleres
del Ter i el Freser
Com arribar-hi: en tren
(www.renfe.es) i autobús 
(www.teisa-bus.com) 
Durada: 5 dies
participants: per 
a tots els públics
quan: tot l’any
idiomes: català,
espanyol, anglès, 
francès i alemany
preu: a partir de 699 €
 

Pirineu Emoció
973 681 518
www.pirineuemocio.com

Senderisme

MUNTANyES EMBLEMàTIQUES I gEOLOgIA PAISATgES D’ALTA MUNTANyA cIMS

RIUS I SALTS D’AIgUAMóN RURAL

BOLETS

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA vALLS
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PAISATgES LITORALS I DELTAIcS fAUNA SUBMARINA

fLORA MEDITERRàNIA  OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA MUNTANyES EMBLEMàTIQUES I gEOLOgIA

PAISATgES D’ALTA MUNTANyAARQUITEcTURA TRADIcIONAL MóN RURAL

arT en pLena naTura

UN MUSEU 
A L’AIRE LLIURE 
El Camí oliba és un sender de gran recorregut (GR 151) de prop de 300 km 
que connecta algunes de les obres més emblemàtiques de l’art romànic català. 
Comença a Montserrat i acaba als Pirineus, i travessa una diversitat de paisatges 
de gran valor natural, com el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, l’Espai 
Natural de Les Guilleries-Savassona o el Parc del Castell de Montesquiu. El pots 
fer sencer o per etapes, amb la companyia d’un guia o en solitari. Hi ha trams més 
difícils que d’altres. 

per saber-ne més:
https://parcs.diba.cat/web/santllorenc/inici

on: Manresa. Parc 
Natural de Sant Llorenç  
del Munt i l’Obac
Com arribar-hi: en tren
(www.renfe.es) i autobús 
(www.monbus.es) 
Durada: la ruta es pot 
fer en uns 15 dies.  
Hi ha etapes d’un dia
participants: per 
a tots els públics 
quan: tot l’any
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: per consultar
 

Camí Oliba 
938 851 715
www.camioliba.cat

La cosTa braVa per Terra i mar   

VOREjAR 
EL LITORAL  
Tres experiències en una! A la ruta ‘‘Camí de ronda®-Cales secretes 
i gastronomia tradicional’’ recorreràs a peu les cales més amagades del 
litoral entre Palamós i Calella de Palafrugell, gaudiràs d’un dinar mariner 
a la platja i tornaràs al punt d’inici en un vaixell de pescadors visitant els 
amagatalls dels contrabandistes. La proposta forma part d’“1% Nature and 
Heritage’’, un programa que destina un 1 % de la seva facturació a la protecció  
i conservació del patrimoni natural, paisatgístic i cultural de la Costa Brava.

per saber-ne més:
www.visitpalamos.cat  http://visitpalafrugell.cat

on: entre Palamós 
i Calella de Palafrugell  
(Costa Brava). Empordanet
Com arribar-hi: en 
autobús fins a Palamós 
(www.moventis.es)
Durada: 1 dia
participants: per 
a tots els públics
quan: tot l’any
idiomes: català,
espanyol, anglès, 
francès i alemany
preu: a partir de 89 €
 

Camí de Ronda®
972 109 358 
www.camideronda.com

Senderisme
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Cicloturisme

L’enTorn a cop

DE PEDAL
El secret de moure’t per la natura sense 
contaminar-la ni fer-la malbé és que ho 
facis en un transport no contaminant. Triar la 
bicicleta és una bona manera de recórrer en 
silenci l’entorn i fer-ho amb la tranquil·litat de 
circular per carreteres secundàries i camins 
tradicionals. El ventall de rutes cicloturístiques 
que t’ofereix Catalunya és amplíssim. 
Descobreix el paisatge de manera 
divertida, fàcil i, sobretot, 
sostenible. 

LA BIcIcLETA, 
UN TRANSPORT 
SOSTENIBLE IDEAL 
PER cONÈIXER 
L’ENTORN.

© mariaNo cebolla
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Connectar amb la natura Cicloturisme

eL deLTa de L’ebre en bicicLeTa eLècTrica

‘SLOw TRAVEL’
A TOCAR DEL RIU
La millor manera de recórrer un espai natural, ric i únic com el delta de l’Ebre és 
fer-ho en un medi sostenible. I per què no en bicicleta elèctrica? L’experiència 
‘‘Descobreix el Delta de l’Ebre en bicicleta elèctrica’’ et permet triar entre 
diverses rutes cicloturístiques; vorejar la Tancada i l’Encanyissada, les dues llacunes 
més grans i reserves d’aus aquàtiques i limícoles; conèixer la desembocadura de 
l’Ebre i les seves salvatges platges de dunes; contemplar els cultius de musclos... 
Si prefereixes fer la ruta pel teu compte, proporcionen un GPS autoguiat.  

per saber-ne més: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

on: Deltebre. Parc Natural 
del Delta de l’Ebre
Com arribar-hi: en autobús 
(www.hife.es). Transfers  
i bicicletes a domicili
Durada: 4 h o tot el dia
participants: per a 
tots els públics
quan: tot l’any
idiomes: català, espanyol
i anglès. Francès, alemany 
i rus (amb reserva)
preu: a partir de 24 €

Deltacleta 
648 725 862 
606 627 457 
www.deltacleta.cat/ca

PAISATgES LITORALS I DELTAIcS OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

AUS MIgRATòRIES EN zONES HUMIDESOBSERvAcIó D’AUSMARESMES

ToT eL sabor deL penedès

VIATGE íNTIM 
ENTRE VINyES
A tocar de Barcelona, el Penedès és una de les principals regions vinícoles d’Espanya 
famosa per l’elaboració del cava, la beguda més emblemàtica de Catalunya. Si 
vols descobrir el seu paisatge peculiar i els seus valors tradicionals, apunta’t a un 
‘‘passeig en bicicleta (normal o elèctrica) entre vinyes amb tast de caves i vins 
ecològics’’. Un viatge lligat a la terra en què un viticultor compartirà amb tu els seus 
coneixements sobre cultura local, visitaràs un celler familiar i tastaràs alguns dels 
millors vins per descobrir l’autèntic sabor d’aquesta zona. A més, gaudiràs d’una 
visita impressionant del massís de Montserrat, una joia geològica. 

per saber-ne més: 
www.turismevilafranca.com

on: Vilafranca del Penedès.
Xarxa Natura 2000
Com arribar-hi: recollida
al centre de Barcelona
Durada: 7 h
participants:  
per a tots els públics
quan: tot l’any 
idiomes: espanyol, 
anglès i francès
preu: 59 €
 

Penedès Ecotours
622 619 870
www.turismevilafranca.com/ca

MóN RURALPAISATgE AgRARI OfIcIS TRADIcIONALS PRODUcTES LOcALS

Cicloturisme
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escapada per Les LLacunes

EL DELTA 
EN DUES RODES
Si et ve de gust conèixer tota la riquesa del Parc Natural del Delta de l’Ebre sobre 
dues rodes i de manera sostenible, l’Hotel l’Algadir és una bona opció. Aquest 
establiment compromès amb el medi organitza una ‘‘Escapada cicloturística’’, 
que inclou dues nits d’allotjament amb esmorzar i sopar, i et facilitarà la bicicleta 
perquè descobreixis la part del delta que més et vingui de gust. Pots triar 
entre diverses rutes. Una d’elles és la “ruta de les llacunes”, en la qual et 
familiaritzaràs amb la flora i la fauna característiques, en especial l’ornitològica. 
Se’t facilitarà un mapa amb la ruta triada o podràs contractar un guia local. 

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

on: Poblenou del Delta. 
Parc Natural 
del Delta de l’Ebre
Com arribar-hi: en tren 
fins a l’Aldea-Amposta  
(www.renfe.es) i d’aquí, 
autobús (www.hife.es)
Durada: un dia
participants: per a tothom
quan: tot l’any
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: a partir de 266 €

d’oLoT a sanT feLiu de GuíxoLs

DE VOLCANS 
I PLATGES
La “ruta Carrilet”, de 100 quilòmetres i apta per a tots els públics, passa per 
boscos, terres de cultiu i poblacions atractives. Començaràs descobrint els 
recursos naturals de la Garrotxa, com la zona volcànica; descobriràs localitats 
com Cellera de Ter i, a la ciutat de Girona, el seu valuós patrimoni, que inclou 
l’antic barri jueu, un dels més ben conservats del món. Finalment, travessaràs 
la vall de Riudaura fins a la localitat costanera de Sant Feliu de Guíxols. Pots 
fer la ruta amb un guia cicloturista o pel teu compte, i per fer-ho et facilitaran 
roadbook, mapa i GPS.

per saber-ne més: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa

on: Olot. Parc 
Natural de la Zona  
Volcànica de la Garrotxa
Com arribar-hi: 
en autobús fins a Olot  
(www.teisa-bus.com)
Durada: 2 dies / 1 nit
participants: mínim 2
quan: de l’1 de març
al 31 d’octubre 
idiomes: català,
espanyol, anglès, 
francès i italià
preu: des de 111 €

Cicloturisme

OBSERvAcIó D’AUS PAISATgES LITORALS I DELTAIcS EcOTURISME EN fAMíLIA

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA AUS MIgRATòRIES EN zONES HUMIDES OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA vOLcANS

MUNTANyES EMBLEMàTIQUES I gEOLOgIA PAISATgES LITORALS I DELTAIcS

Hotel l’Algadir del Delta
977 744 559
www.hotelalgadirdelta.com/ca CicloTurisme  

i Medi Ambient Girona
972 221 047
www.cicloturisme.com/ca
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per La Via Verda deLs porTs

SObRE UNA
VIA FÈRRIA
L’experiència ‘‘pedalejant per la via verda’’ et descobrirà el paisatge dels 
Ports, frontera natural agresta del sud de Catalunya. Aquesta ruta en bicicleta 
segueix l’antiga via fèrria de Val de Zafán i et proposa pedalejar entre 20 i 
50 km travessant ponts i túnels, salts d’aigua... Tot en un entorn purament 
mediterrani amb boscos d’alzines i pins blancs, vinyes, ametllers, oliveres i 
tarongers. El camí ressegueix dos rius, el Canaletes i l’Ebre, i en acabar et duran 
al punt d’inici: Horta de Sant Joan.

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports

on: Horta de 
Sant Joan. 
Parc Natural dels Ports
Com arribar-hi: en 
autobús (www.hife.es)
Durada: entre 2 i 6 h
participants:  
per a tots els públics
quan: primavera i tardor  
idiomes: català, espanyol, 
anglès i francès
preu: 20 € bici adult
/ 18 € (infant)
 

Les Vies Verdes de Girona

SECRETS 
PER DESCObRIR
Gràcies a Trescàlia (http://trescalia.com) pots descobrir ‘‘Els secrets de 
les vies verdes’’ de Girona a través d’una ruta en bicicleta que surt de Ripoll, al 
Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, i acaba a la ciutat 
de Girona. Durant el trajecte contemplaràs la natura del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb els seus tresors naturals: volcans com 
el Croscat, les zones humides de la Moixina, la fageda d’en Jordà... I podràs 
tastar la cuina volcànica. Passaràs per la fèrtil vall d’en Bas i recorreràs l’antic 
traçat del tren de via estreta. També coneixeràs els salts d’aigua del riu Brugent 
i arribaràs a la històrica ciutat de Girona tot seguint el Ter. 

per saber-ne més: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser

on: Ripoll. 
Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i el Freser
Com arribar-hi: en tren 
(www.renfe.es) i en autobús  
(www.teisa-bus.com)
Durada: 6 dies
participants: 
mín. 2 persones
quan: tot l’any 
idiomes: català, espanyol, 
anglès i francès 
preu: des de 775 €

Consorci Vies Verdes
972 486 950
www.viesverdes.cat

Cicloturisme

RIUS I SALTS D’AIgUA EcOTURISME EN fAMíLIA OBSERvAcIó D’AUS

vALLSfLORA MEDITERRàNIA PAISATgE AgRARI

PAISATgE AgRARI vOLcANS

fAgEDES

RIUS I SALTS D’AIgUA

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

Montsport 
977 435 074
www.montsport.es/ca
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ARTE y  
CREATIVIDAD
Desde las pinturas románicas hasta la moda en complementos, 
pasando por la arquitectura modernista, Cataluña es una tierra 
propicia para la creatividad. Y no solo en el apartado de las artes 
plásticas, también en literatura y gastronomía, por citar solo 
dos ejemplos. Quizás sea la visión del mar, el aire puro de las 
montañas o los paisajes de interior; la conclusión es que este  
es un país inspirador tanto para los artistas locales como para  
los que lo visitan. Todas las opciones son posibles. Hay de venir  
a Cataluña para expresarse creativamente o bien para admirar  
a los que ya han compartido su talento con la humanidad. 

© mariaNo cebolla

Ecoturisme en família

Participar en un trajecte tranquil en bicicleta o 
a cavall, veure in situ com es cultiva un hort, 
recórrer un parc natural... Practicar l’ecoturisme 
en família és una alternativa ideal per descobrir 
la natura de manera diferent i fer-ho tots 
junts. Coneixereu els diversos paisatges i 
hàbitats, la fauna i la flora, mentre els més joves 
aprenen a preocupar-se per l’entorn i a voler-lo 
conèixer, a respectar el medi ambient i a ser 
responsables. Catalunya és un bon lloc per 
practicar l’ecoturisme familiar. A les pàgines 
següents trobareu algunes idees suggeridores a 
les quals us podreu apuntar, però n’hi ha moltes 
més. no us ho penseu i busqueu la vostra.  
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Ecoturisme en família Ecoturisme en família

MónNatura  
Delta de l’Ebre 
977 053 801
www.monnaturadelta.com

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

OBSERvAcIó D’AUS OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA MARESMES

AUS MIgRATòRIES EN zONES HUMIDEScIcLOTURISMEPAISATgES LITORALS I DELTAIcS

eL deLTa de L’ebre en bicicLeTa

PEDALEjAR
A LA LLACUNA
Terra i aigua s’uneixen al delta de l’Ebre per crear un escenari únic on els ocells 
campen al seu aire. ‘‘pedalejant per la llacuna’’ és una ruta en bicicleta que 
permet rodejar la Tancada, llacuna de 250 hectàrees amb un ric ecosistema en 
el qual viuen ocells i peixos de diverses espècies. La sortida està especialment 
dissenyada per a famílies i guiada per una persona experta en fauna i flora de  
la zona, que descobrirà a petits i grans tots els secrets de les aus que hi habi-
ten, nidifiquen i s’alimenten: cormorans, flamencs, ocells... Durant el recorregut 
podreu gaudir dels ecosistemes de la platja, la badia, la llacuna i els arrossars,  
i aprendre de cadascun dels seus ambients. 

on: Amposta. Parc 
Natural del Delta de l’Ebre
Com arribar-hi: en tren
fins a l’Aldea-Amposta 
(www.renfe.es) i en autobús 
fins a Amposta (www.hife.es)
Durada: 2 h 30 min 
participants:  
per a tots els públics
quan: tot l’any
idiomes: català,
espanyol, anglès i francès
preu: 20 € 

cap de seTmana de VisiTes a producTors 

UN VIATGE ALS  
ORíGENS
‘‘benvinguts a pagès’’ redescobreix l’origen dels 
aliments visitant horts, finques vitivinícoles i ramaderes, 
ramats, ports... i coneixent les persones que hi treballen. 
Durant un cap de setmana, finques i cases de pagesos de 
tot Catalunya us conviden a conèixer, degustar i comprar 
els seus productes. Hi participen més de 900 productors. 
També hi trobareu allotjaments amb descompte i 
ofertes per al cap de setmana, així com restaurants amb 
menú especial i propostes de rutes per visitar diversos 
productors. 

on: a tot 
Catalunya

Durada: un cap 
de setmana
quan: juny 
preu: hi ha 

activitats gratuïtes 
i de pagament  

 Benvinguts  
a Pagès

www.benvingutsapages.cat

per saber-ne més:
www.gastroteca.cat

muLTiacTiViTaT a L’esTarTiT 

NATURA
SENSE LíMITS  
La multiexperiència ‘‘El parc natural per terra, mar 
i aire’’ permet descobrir l’entorn del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter amb un campament 
base a l’hotel Medes II de l’Estartit. Inaugurareu l’estada 
amb una ruta en burricleta (bicicleta elèctrica) pels pobles 
medievals de l’Empordà. Després pujareu a bord d’un 
vaixell per conèixer el parc i la reserva marina de les illes 
Medes, i acabareu amb un vol en globus, amb Globus 
Empordà (www.globusemporda.com).

on: l’Estartit.
Parc Natural del 
Montgrí, les Illes 

Medes i el Baix Ter
Com arribar-hi:  

autobús (www.sarfa.es) 
Durada: dos dies

quan: abril-novembre
preu: per consultar

Hotel Medes ii
972 750 880

www.hotelmedes.com/ca

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes

PAISATgE AgRARI PRODUcTES LOcALS

Ecoturisme en família

PAISATgES LITORALS I DELTAIcS cIcLOTURISME

AUS MIgRATòRIES EN zONES HUMIDESMARESMES

MóN RURAL
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Ecoturisme en família Ecoturisme en família

un ecosisTema de permacuLTura 

Cerdanya EcoResort és un campament base ideal per a famílies, amants del 
senderisme o cicloturistes. Pots triar entre les diverses tipologies d’allotjaments, segons 
els teus interessos: des de les habitacions familiars i suites del seu hotel Montaña 
& SPA fins als pràctics bungalows del camping-park La Cerdanya o l’aparthotel Ca 
l’Aurèn. Entre les seves múltiples activitats d’ecoturisme, en el seu hort Verger Cerdà 
descobrireu un ecosistema cultivat en permacultura. Es tracta d’un hort totalment 
ecològic que també procura que tot al seu voltant sigui sostenible. Visitareu l’hivernacle, 
la plantació de pomers i la de les hortalisses i plantes, i aprendreu quines flors i plantes 
podeu incorporar a la vostra cuina. També coneixereu els animals que hi viuen.   

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi

on: Prullans. 
Parc Natural  
del Cadí-Moixeró
Com arribar-hi:   
en autobús  
(www.alsa.es)  
Durada: 2 h 45 min
participants:  
per a tots els públics
quan: dissabtes de 
maig a octubre 
idiomes: català, espanyol, 
anglès i francès
preu: 7,90 € / 5 € 

Cerdanya Ecoresort 
973 510 260
www.cerdanyaecoresort.com

ALTERNATIVA 
ECOLòGICA

en carruaTGe  

L’AVENTURA 
TRANQUIL·LA 
La desembocadura del riu Ter, les maresmes, la platja 
amb la seva vegetació autòctona, les dunes... són alguns 
dels paisatges idíl·lics que formen part del Parc Natural 
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, un lloc idoni 
per fer rutes a cavall. Des de l’hípica Mas paguina 
podreu trotar i cavalcar amb la família o recórrer la zona 
en un carruatge. El combinat eqüestre permet triar un 
carruatge o muntar als lloms d’un cavall.

on: l’Estartit.
Parc Natural del
Montgrí, les Illes  

Medes i el Baix Ter
Com arribar-hi: 

en autobús 
(www.sarfa.es)  

Durada: 
entre 1 i 5 hores  
  quan: tot l’any 

preu: des de 27 €
 

Hípica  
Mas Paguina

972 751 472  
http://hipicamaspaguina.com

per saber-ne més:
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes

a caVaLL peL monTneGre 

NATURA
AL TROT
Pels voltants del Parc Natural del Montnegre-Corredor, en 
plena natura, l’hípica nou ranxo organitza rutes a cavall 
guiades i excursions pels boscos i les muntanyes de la 
zona per a tothom: principiants, amateurs, o genets o 
amazones expertes. Els instructors us donaran consells i 
us acompanyaran en un recorregut al pas, al trot o al galop 
mentre contempleu els paisatges forestals o l’ermita de 
Sant Rafael. 

on: 
Santa Susanna. 
Parc Natural del 

Montnegre-Corredor 
Com arribar-hi: en 
tren (www.renfe.es)

Durada: d’1 a 2 h 
quan: tot l’any

preu: des de 18 €
 

Oficina de Turisme  
Santa Susanna

937 679 008
http://stasusanna-barcelona.com

per saber-ne més:
https://parcs.diba.cat/web/montnegre

OBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA 

PAISATgES LITORALS I DELTAIcS MARESMES 

BOScOS SINgULARSOBSERvAcIó DE LA fAUNA I fLORA

fLORA MEDITERRàNIA

BOLETS

Ecoturisme en família

MóN RURAL PAISATgE AgRARI

PAISATgE D’ALTA MUNTANyAPRODUcTES LOcALS

TRADIcIONS POPULARS



vALL DE BOí, 
EN EL PIRINEU.

© sergi boiXader
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vALL D’EN BAS, 
A LA gARROTXA.
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Aquest calendari de recursos naturals t’ajudarà a triar les millors 
experiències en funció de l’època de l’any més idònia per practicar-
les. Busca les que més s’adeqüen a les teves expectatives, assegura’t 
de les dates exactes i comença a practicar ecoturisme a Catalunya. 

CALENDARI  
ECOTURíSTIC

informació pràctica

RECURS ÈPOCA DE L’ANY

Hivern Primavera Estiu Tardor

Maresmes

Muntanyes emblemàtiques i geologia

Neu

Oficis tradicionals

Ós bru

Paisatge agrari

Paisatge d’alta muntanya

Paisatges litorals i deltaics

Papallones

Posidònia

Productes locals

Restes paleontològiques

Rius i salts d’aigua

Tradicions populars

Ungulats

Valls

Volcans

Aigües tranquil·les i embassaments 

Arbres monumentals

Arquitectura tradicional

Aus migratòries en zones humides 

Aus rapaces i carronyaires 

Bolets

Boscos singulars

Brama del cérvol

Cabra salvatge

Cel nocturn

Cetacis

Cims

Coves terrestres

Fagedes

Fauna submarina

Flora alpina

Flora mediterrània

Floració primavera

RECURS ÈPOCA DE L’ANY

Hivern Primavera Estiu Tardor
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AiGüES TRANquiL·LES  
i EMBASSAMENTS 
56, 115, 116 
ARBRES MONuMENTALS
61, 78 
ARquiTECTuRA
TRADiCiONAL 
58, 61, 68, 123 
AuS MiGRATÒRiES 
EN ZONES HuMiDES 
22, 24, 27, 28, 76, 85,126,128,136, 137
AuS RAPACES  
i CARRONyAiRES 
26, 28, 34, 43, 71, 117, 118 
BRAMA DEL CéRVOL 
46
BOSCOS SiNGuLARS 
28, 34, 36, 38, 40, 45, 46, 59, 61, 78, 
94, 98, 139
CABRA SALVATGE 
40, 69, 71, 117
CETACiS 
80, 82, 84
CiCLOTuRiSME
56, 85, 96, 105, 106, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 136, 137
CEL NOCTuRN 
51, 70, 71, 78, 84, 88, 90, 91
CiMS 
34, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 
115, 116, 118, 119, 120, 121 
COVES TERRESTRES 
51, 52, 54, 58, 60, 68
ECOTuRiSME EN fAMíLiA
24, 28, 32, 43, 44, 45, 46, 54, 58, 60, 
61, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 84, 
85, 88, 90, 91, 96, 102, 104, 116, 128, 
130, 136, 137, 138, 139

LA bIODIVERSITAT DEL 
PATRIMONI NATURAL 
A CATALUNyA

fLORA ALPiNA 
32, 34, 44, 52, 60, 64, 68, 70, 71, 100, 
118, 119, 121
fLORA MEDiTERRàNiA 
59, 84, 85, 94, 96, 98, 105, 116, 122, 
130, 139
fAuNA SuBMARiNA 
42, 80, 82, 84, 85, 122, 
fLORACió PRiMAVERA 
43
fAGEDES 
36, 61, 131
PAPALLONES 
34, 44
MARESMES 
27, 28, 74, 76, 126, 136, 137, 139 
MuNTANyES EMBLEMàTiquES
i GEOLOGiA
36, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 84, 
85, 91, 116, 120, 121, 123, 129
MóN RuRAL 
38, 41, 45, 56, 66, 68, 69, 70, 94, 96, 
98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 120, 
123, 127, 137, 138
NEu 
71
OBSERVACió D’AuS
22, 24, 26, 27, 28, 64, 66, 76, 78, 117, 
126, 128, 130, 136
OBSERVACió DE LA fAuNA 
i fLORA
22, 24, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 52, 54, 58, 61, 64, 66, 68, 69, 70, 
74, 80, 82, 84, 94, 104, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 128, 
129, 131, 136, 139 
OfiCiS TRADiCiONALS 
41, 61, 74, 85, 107, 127

óS BRu 
43, 46
PAiSATGE AGRARi 
41, 45, 66, 68, 74, 96, 104, 107, 127,  
130, 131, 137, 138
PAiSATGES LiTORALS i DELTAiCS 
22, 24, 27, 28, 42, 43, 44, 54, 74, 76, 78, 
80, 82, 84, 85, 94, 98, 117, 122, 126, 
128, 129, 136, 137, 139 
PAiSATGES D’ALTA MuNTANyA 
26, 32, 34, 38, 43, 44, 46, 59, 64, 66, 68, 
69, 88, 90, 91, 100, 119, 120, 121, 123, 
138
POSiDÒNiA 
42, 44, 80, 82, 94
PRODuCTES LOCALS 
40, 41, 45, 90, 91, 100, 102, 105, 106, 
107, 127, 137, 138
RESTES PALEONTOLÒGiquES 
51, 52
RiuS i SALTS D’AiGuA 
45, 56, 60, 71, 78, 117, 119, 120, 121, 
130, 131
SENDERiSME 
40, 45, 52, 56, 58, 59, 84, 85, 91, 96, 98, 
100, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123
BOLETS 
38, 45, 120, 139
TRADiCiONS POPuLARS 
100, 106, 107, 138
uNGuLATS 
28, 32, 43, 46, 71, 117 
VALLS 
26, 32, 34, 46, 56, 59, 61, 66, 68, 70, 100,  
106, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 130  
VOLCANS 
54, 61, 129, 131

Aquesta és la gran diversitat de patrimoni natural que trobaràs a Catalunya. Amb les activitats 
d’ecoturisme i els guies locals podràs conèixer en profunditat tota aquesta biodiversitat i les 
comunitats que viuen en cada zona. Informa’t bé del que estàs veient per gaudir tant com 
puguis d’una autèntica experiència de connexió amb l’entorn. 

informació pràctica



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

Edició © Agència Catalana de Turisme. Passeig de Gràcia, 105, 3a planta. 08008 Barcelona
D.L. B 24603-2018. Realització editorial: Ediciones Reunidas S.A. www.grupozeta.es.  
Queden rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes per la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta 
obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució dels exemplars mitjançant lloguer o préstecs públics.

palau robert - Centre d’informació de turisme
de Catalunya
Passeig de gràcia, 107. 08008 Barcelona

+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93

fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10

www.gencat.cat/palaurobert

Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 20 h;

diumenges i festius, de 10 a 14.30 h

informació turística
012 des de catalunya

902 400 012 des de fora de catalunya

+34 902 400 012 des de fora d’Espanya

Per a més informació sobre Catalunya
www.catalunya.com

Foto de coberta: © sergi boixader

Per a més informació 
sobre Patrimoni

Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya
patrimoni.gencat.cat

més informació 

@catalunyaexperience 
https://www.facebook.com/catalunyaexperience 

@catexperience
https://twitter.com/catexperience

@catalunyaexperience #catalunyaexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience

https://www.youtube.com/catalunyaexperience 

https://www.pinterest.com/catexperience

http://patrimoni.gencat.cat/


www.catalunya.com


