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Els ‘walking festivals’ arriben als Pirineus


Els ‘walking festivals’ o festivals de senderisme són
esdeveniments amb una llarga tradició en països
com el Regne Unit o Suïssa, i a les Illes Canàries



Amb un públic fidel, aquests esdeveniments ajuden
a promocionar un territori des de múltiples punts
de vista i amb les rutes a peu com a fil conductor



Aquest 2016 quatre territoris pirinencs (Vall de
Boí, Cerdanya, Vall Ferrera i Vall Fosca) organitzen
festivals de senderisme i aspiren a consolidar-se

Inspirats en els walking festivals dels països centreeuropeus, els festivals de senderisme han
aterrat a casa nostra, concretament en quatre territoris pirinencs: la Vall de Boí (Alta
Ribagorça), la Cerdanya, la Vall Ferrera (Pallars Sobirà) i la Vall Fosca (Pallars Jussà).
Aquests esdeveniments tenen una llarga tradició al Regne Unit o Suïssa, amb festivals tan
consolidats com el Scottish Borders Walking Festival –que l’any 2015 va celebrar la seva 21a
edició– o el Villars Rando Festival, a Suïssa, que enguany arriba a la 9a edició.

Què és un festival de senderisme?
Un festival de senderisme és un esdeveniment que durant 3-5 dies ofereix a un públic ampli
un programa divers de rutes guiades a peu per conèixer un determinat territori. Durant els
dies del festival aquestes sortides guiades tenen uns preus molt inferiors als habituals, de
manera que aquests esdeveniments són una gran oportunitat per gaudir dels serveis de guies
locals amb un gran coneixement del territori. En alguns casos, per participar als festivals s’ha
de pagar una inscripció que dóna dret a un seguit d’activitats i a l’obtenció de materials.
Els festivals de senderisme no són una fira de promoció turística centralitzada en un pavelló
i on diversos organismes donen a conèixer els atractius turístics dels seus territoris. A
diferència de les fires, el programa d’activitats dels festivals està descentralitzat, ja que es
basa en sortides guiades disperses per diferents zones del territori que es vol promocionar.
Les rutes guiades, però, no són l’única activitat que ofereixen els festivals de senderisme.
Normalment també s’organitzen una àmplia varietat d’activitats complementàries com
ara degustacions de productes locals, concerts a l’aire lliure, fires de productes
agroalimentaris, de llibres o de material per als senderistes, conferències, curses de muntanya
paral·leles, visites a museus o altres equipaments culturals, etc.
Contacte:

Arcadi Castilló · IDAPA | Tel. 973 355 552 | idapa@idapa.cat

+ Informació:

www.vallboi.cat/ca/trekfestival · www.cerdanyahappywalking.cat · www.vallfosca.net
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Mapa de situació dels quatre festivals de senderisme dels Pirineus

Els TRETS CARACTERÍSTICS dels festivals de senderisme dels Pirineus són:

El senderisme com a eix central. L’objectiu comú és promoure el senderisme als Pirineus
com una activitat d’oci saludable, a l’abast de tots els públics i que permet descobrir el
fascinant paisatge pirinenc, el seu valuós patrimoni natural i cultural, i l’autenticitat d’un
territori viu, amb tradicions i històries humanes de passat i de present.

Amb guies interpretadors locals. Guies locals experts, ben coneixedors del patrimoni
pirinenc, acompanyaran els visitants durant les diverses rutes a peu que ha programat cada
festival. Els visitants viuran així una experiència més enriquidora i podran descobrir una cara
dels Pirineus potser menys coneguda, però molt més real i autèntica.

Tots els públics hi són benvinguts. Els festivals combinen propostes senzilles amb rutes
exigents. Per tant, hi ha activitats per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills
i paisatges bucòlics, i propostes per a persones que busquen exigència física i paisatges
agrestes d’alta muntanya. En el cas del festival de la Cerdanya, també s’han programat rutes
adaptades per a persones amb discapacitats físiques.

Els productes locals, un gran valor afegit. A més de les rutes, s’han organitzat àpats i
tastets basats en productes locals. Una oportunitat excel·lent per gaudir de formatges,
embotits, carns, dolços i molts altres productes propis de la gastronomia dels Pirineus.
Contacte:

Arcadi Castilló · IDAPA | Tel. 973 355 552 | idapa@idapa.cat

+ Informació:

www.vallboi.cat/ca/trekfestival · www.cerdanyahappywalking.cat · www.vallfosca.net
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Vall de Boí Trek Festival

Dades clau

Vall de Boí (Alta Ribagorça), del 10 al 12 de juny

Rutes guiades
programades
(una selecció)

Córrer entre esglésies amb la Núria Picas
Camins romànics de la Vall de Boí
Reviu les falles fent el camí del Faro
Ruta de la Llúdriga
Fent camí d'Aigüestortes a estany Llong

Activitats
complementàries

“Dels Pirineus a la Patagònia", xerrada gratuïta d’Oriol Baró

Cost

Cada ruta guiada costa entre 10 i 20 €. La inscripció a una activitat
dóna dret a un pack de benvinguda i l’entrada al conjunt romànic.

+Info i inscripcions

www.vallboi.cat/ca/trekfestival · Tel. 973 694 000 · Montse Señís

Concert gratuït amb un grup de música local

El Vall de Boí Trek Festival és una iniciativa del Patronat de Turisme de la Vall de Boí que
forma part del Pla d’accions del Grup de Treball de Senderisme, una plataforma creada amb
els empresaris de la zona que aposten per aquesta activitat turística. En aquesta 1a edició la
campiona del món d’Ultra-Trails, Núria Picas, serà l’encarregada d’apadrinar l’esdeveniment.
Les activitats s’agrupen en dos blocs: el dissabte 11 de juny estarà dedicat als camins històrics
de la Vall de Boí i les activitats proposades permetran descobrir els paisatges que s’amaguen
entre els pobles de la vall, així com les esglésies romàniques declarades Patrimoni Mundial
de la Humanitat. El diumenge 12 de juny estarà dedicat als camins de muntanya que
transcorren pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Contacte:

Arcadi Castilló · IDAPA | Tel. 973 355 552 | idapa@idapa.cat

+ Informació:

www.vallboi.cat/ca/trekfestival · www.cerdanyahappywalking.cat · www.vallfosca.net
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Cerdanya Happy Walking

Dades clau

Cerdanya, del 9 al 12 de juny

Rutes guiades
programades
(una selecció)

Ruta per la prehistòria i la història antiga (cova d’Anes, Prullans)
Ruta nocturna per observar estels i la ribera del riu Segre (All)
El camí del Tor (Lles de Cerdanya)
Camí dels Enamorats (Puigcerdà)
Dues rutes adaptades: La Molina i Llívia (parc de Sant Guillem)

Activitats
complementàries

Espectacle nocturn a càrrec del grup Danses tradicionals del Pirineu

Cost

Cada ruta costa entre 5 i 10 € (les 9 rutes a 29€). La inscripció a una
dóna dret a un kit del senderista i un tastet final de productes locals.

+Info i inscripcions

www.cerdanyahappywalking.cat · Tel. 972 140 665 · Carles de Moxó

Concert de Diàdona, Associació de dones acordionistes del Pirineu

Cerdanya Happy Walking és un iniciativa de la Taula de treball de Camins de Cerdanya que
compta amb el suport de Turisme Cerdanya, el Consell Comarcal de la Cerdanya i la
esponsorització del Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu de Girona. Aquesta taula està
formada per més de 20 empreses del sector turístic amb l’esperit de crear una col·laboració
público-privada i amb l’objectiu de promocionar, conjuntament, el turisme a la comarca.
Aquesta edició del festival comptarà amb la participació del meteoròleg de TV3 Francesc
Mauri, la corredora i bioquímica Emma Roca i el pilot Nani Roma.
Els tracks de les 9 rutes programades es poden consultar a l’app QfemCerdanya.
Contacte:

Arcadi Castilló · IDAPA | Tel. 973 355 552 | idapa@idapa.cat

+ Informació:

www.vallboi.cat/ca/trekfestival · www.cerdanyahappywalking.cat · www.vallfosca.net
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Festival de Muntanya Pica d’Estats

Dades clau

Àreu (Vall Ferrera, Pallars Sobirà), del 10 al 12 de juny

Rutes guiades
programades

Itinerari de les bordes de Costuix i avets dels Forns, per gaudir de
precioses panoràmiques dels cims del Monteixo i la Pica d’Estats (des
del mateix poble d’Àreu)

Activitats
complementàries

Recorregut virtual del joc del Belibasta (el camí de l’Últim Càtar)
Concert de rock&roll amb el grup The Crousteau
Xerrada de nutrició energètica per a esportistes
Jornada de portes obertes a la serradora i el molí fariner d’Àreu

Cost

La ruta guiada de les bordes de Costuix té un cost de 5 euros.

+Info

www.millaverticaldareu.com · Tel. 609 352 639 · Jordi Escolà

El I Festival de Muntanya Pica d’Estats és una iniciativa de l’Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD) d’Àreu amb la col·laboració del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Aquest festival s’organitza en el marc de la Milla Vertical d’Àreu, una cursa de muntanya molt
popular perquè s’inicia just quan es comença a pondre el sol amb el repte d’arribar al final
(el cim del Monteixo, a 2905 metres) abans que marxi la llum del dia. Si bé la cursa és dissabte
per la tarda, tot el cap de setmana s’han programat diverses activitats de muntanya.
Contacte:

Arcadi Castilló · IDAPA | Tel. 973 355 552 | idapa@idapa.cat

+ Informació:

www.vallboi.cat/ca/trekfestival · www.cerdanyahappywalking.cat · www.vallfosca.net
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Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus

Dades clau

Vall Fosca (Pallars Jussà), del 8 al 10 de juliol

Rutes guiades
programades
(una selecció)

Caminada nocturna (Pigolo) després d’un sopar sota les estrelles
El Parc Nacional d’Aigüestortes a vista d’ocell
La Vall de Riqüerna, una vall glacial
Les pedres parlen, per la via verda del carrilet
1a caminada de l'Escala Blanca

Activitats
complementàries

L’energia dels Pirineus: visita al Museu Hidroelèctric de Capdella

Cost

Cada ruta costa entre 6 i 16 €. La inscripció a una activitat dóna dret
a entrada gratuïta al Museu Hidroelèctric de Capdella i al telefèric.

+Info i inscripcions

www.vallfosca.net · Tel. 973 663 001 · Sílvia Coll

Fi de festa al Pla de Tuberia amb músics locals

El Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus és una iniciativa de l’Ajuntament de la Torre
de Capdella amb la col·laboració de diverses empreses de guiatge locals.
El diumenge del festival coincideix amb la 7a edició de la Vertical Cabanera, una espectacular
cronoescalada que ascendeix al cim del Montsent de Pallars (2883 m) i que forma part de la
Copa de España de Carreras Verticales i de la Copa Catalana de Curses Verticals. De fet, els
senderistes que s’inscriguin a la 1a caminada de l'Escala Blanca podran animar els corredors
de la cronoescalada al seu pas per la cabana del Pastor, a 2200 m d’alçada.
Contacte:

Arcadi Castilló · IDAPA | Tel. 973 355 552 | idapa@idapa.cat

+ Informació:

www.vallboi.cat/ca/trekfestival · www.cerdanyahappywalking.cat · www.vallfosca.net
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Uns festivals amb molt de futur
Els quatre festivals celebren enguany la seva primera edició, però neixen amb una clara
voluntat de continuïtat. Per això, tots ells organitzaran noves edicions els pròxims anys amb
la intenció d’anar creixent i d’atraure un públic cada cop més nombrós, tant nacional com
internacional.
D’altra banda, des d’un inici les entitats organitzadores dels festivals han col·laborat entre
elles gràcies a la coordinació de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt
Pirineu i Aran (IDAPA) i en el marc de la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran.
Aquesta taula d’àmbit pirinenc és un grup de treball que promou la participació i el debat
entre els agents públics i privats implicats en la projecció d’aquest territori com a destinació
de senderisme.
De fet, en el marc d’aquesta col·laboració, hi ha la voluntat que els quatre festivals –i d’altres
pirinencs que s’hi vulguin afegir– vagin confluint per diverses vies:

Una marca paraigua. Els festivals de senderisme dels Pirineus acabaran tenint una imatge
comuna que els identifiqui, i que permeti percebre’ls com una iniciativa conjunta. Des de
l’IDAPA s’establiran uns criteris mínims de qualitat que hauran de complir els festivals que
vulguin utilitzar aquesta marca paraigua.

Concentració en el temps. Els festivals se celebraran en un període de temps determinat
que cal acabar de fixar, però que possiblement sigui en un únic mes de l’any que es podria
batejar com “el mes del senderisme pirinenc”.

Màxima cobertura territorial. Els festivals d’enguany cobreixen quatre comarques
pirinenques, però des de l’IDAPA i les entitats organitzadores s’anima a altres territoris dels
Pirineus a afegir-se a la iniciativa. L’objectiu comú és donar a conèixer els nombrosos atractius
de tota la serralada.

Contacte:
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+ Informació:
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