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A la Cerdanya, a més d’un territori únic, el sende-
rista hi trobarà una xarxa de camins molt extensa 
i un clima agradable per caminar.  

Durant els dies 6, 7, 8 i 9 de juny, celebrem 
el Cerdanya Happy Walking, un Festival de 
Senderisme on podràs escollir entre sis rutes 
guiades. Estanys d’alta muntanya, prats subal-
pins, boscos ufanosos, la plana i la serra del Cadí 
seran alguns dels paisatges bucòlics que t’acom-
panyaran. Destaquen una excursió nocturna al 
Castell de Llívia que acabarà amb un espectacle 
de dansa contemporània als entorns del casc 
antic de l’enclau  i una iniciació a la pràctica de la 
marxa nòrdica pels entorns de Puigcerdà, a més 
d’un concert de música tradicional del Pirineu. 

Totes les caminades acaben amb un tastet fi nal. 
Una manera immillorable de recuperar-se de l’es-

forç i de degustar productes locals com ara carn 
ecològica, iogurts, melmelades, pans artesans, 
embotits, licors...

Les excursions tenen un cost de 12€ (adults) i 
6€ (menors de 16 anys) i inclouen el guiatge, un 
“happy kit” per l’excursionista i el tastet. També 
es pot comprar el pack de totes les excursions 
per 30€. 

Aquesta iniciativa neix de la taula de treball de 
Camins de Cerdanya i compta amb el suport de 
Turisme Cerdanya, el Consell Comarcal de la Cer-
danya i la col·laboració del Patronat de Turisme 
Costa Brava - Pirineu de Girona, IDAPA, La Mo-
lina, l’Ajuntament de Puigcerdà, l’Ajuntament 
de Llívia, el Parc Natural del Cadí Moixeró, Pi-
rineus-Catalunya i Ara Lleida.

cERDANYA HAPPY WALKING

COM ET POTS INSCRIURE?
Al web www.cerdanyahappywalking.cat hi trobaràs totes les excursions, t’hi podràs inscriure i fer el 
pagament. També presencialment, a les ofi cines de turisme de la Cerdanya, Alp, Llívia i Puigcerdà.

www.cerdanyahappywalking.cat
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Posa’t les botes i vine a caminar amb nosaltres!!!

L’organització és reserva el dret de 
modifi car o cancel·lar alguna de les 
excursions programades.

El Festival de Senderisme

www.cerdanyahappywalking.cat



PROGRAMA CERDANYA HAPPY WALKING DE JUNY76 8 9

DIJOUS 6 DE JUNY

DIVENDRES 7 DE JUNY

DISSABTE 8 DE JUNY

DISSABTE 8 DE JUNY

DIUMENGE 9 DE JUNY

DIVENDRES 7 DE JUNY

Hora de trobada: 08:45 h
Lloc de trobada: Plaça de Bor
Distància: 8 km
Desnivell: + 550 m

Durada aproximada: 3,5 h
Guia: Discover Pyrenees
Tastet: Verger Cerdà

Hora de trobada: 08:30 h
Lloc de trobada: Restaurant-
Cafeteria Alabaus de La Molina
Distància: 10 km

Desnivell: + 267 m
Durada aproximada: 3,5 h
Guia: Altitud Extrem
Tastet: Cal Gintó i Ecopyrene

Hora de trobada: 08:00 h
Lloc de trobada: Refugi Cap del 
Rec (Lles de Cerdanya)
Distància: 14 km
Desnivell: + 600 m

Durada aproximada: 5,5 h
Guia: Caminar i Conèixer
Tastet: Forn d’en Jordi de 
Martinet 

Hora de trobada: 19:30 h
Lloc de trobada: Hípica de Llívia
Distància: 5,5 km
Desnivell: + 150 m
Durada aproximada: 2 h

Guia: 360 Xplore
Tastet: El Torb Cerdanya 

Cal portar frontal o llanterna i 
roba d’abric.

Descobriràs el Camí dels Empedrats, la Cogulera de Bor i el 
naixement de la Fou de Bor.

Sortida panoràmica als voltants de La Molina en la que gaudi-
ràs dels paisatges, de la natura, dels boscos de pi negre, prats 
alpins i de pastura. Visitaràs un búnquer de la línia Pirineus 
construïda després de la guerra civil espanyola.

Sortida d’alta muntanya per senders plens d’encant amb vis-
tes espectaculars. Veuràs una antiga sèquia, creuaràs torrents 
i fi nalment, descobriràs els estanys amagats de la Muga, des-
prés un magnífi c descens et tornarà al punt de sortida. Gaudi-
ràs de l’ambient d’alta muntanya!!

Has fet mai una excursió nocturna? I si abans que es faci de 
nit pots gaudir de les millors vistes de la Cerdanya? Una cami-
nada fàcil i assequible per arribar al cim del turó de Llívia on es 
troben les restes de l’antic castell, després baixaràs de nit amb 
el frontal al cap. Quan arribis, a l’entorn de l’església de Llívia, 
podràs emocionar-te amb l’espectacle de dansa contemporà-
nia “The force of them” de Dansart Cerdanya.

Difi cultat:

Difi cultat:

Difi cultat:

Difi cultat:

Difi cultat:Difi cultat:

La Fou de Bor i el camí dels 
Empedrats 

Natura, excursionisme i cultura 
al Cap del Ginebrar 

Hora de trobada: 16:00 h
Lloc de trobada: Plaça Santa 
Maria de Puigcerdà
Distància: 6 km
Desnivell: + 50 m

Durada aproximada: 3 h
Guia: Guies del Pirineu - Nordic 
Walking Pirineus
Tastet: Ca l’Alzina i Tupí de la 
Cerdanya

Sortida per a iniciar-te o perfeccionar aquesta activitat física 
saludable, en un dels indrets més emblemàtics on la gent de 
la Vila hi va a caminar, a passejar, o a entrenar i gaudir dels 
entorns de Puigcerdà.
L’excursió acabarà al centre de Puigcerdà on gaudiràs d’un 
concert de músiques i danses tradicionals dels Pirineus.

Anem de marxa nòrdica pel Camí 
dels Enamorats 

Hora de trobada: 09:30 h
Lloc de trobada: Entrada del 
poble d’Estana
Distància: 4,5 km

Desnivell: + 94 m
Durada aproximada: 2,5 h
Guia: Txell Aventura
Tastet: L’Esquella i Bionèfol

Itinerari molt fàcil, apte per a totes les edats on gaudiràs de les 
millors panoràmiques 360º del Cadí i les muntanyes de la vall.

Miradors del Pla de l’Àliga

Els estanys amagats de la Muga

Nocturna al Castell de Llívia 

Happy Walking
CerdanyaCerdanya

Espectacle: A les 19:00h concert de música 
tradicional del Pirineu

Espectacle: Dansa contemporània amb 
Dansart Cerdanya


