
Festival de Senderisme

El preu de les sortides és de 12 € els 
adults (a partir de 16 anys) i de 6 € els 
infants (fins als 15 anys) i inclouen el 
guiatge i el tastet o activitat comple-
mentària. 

Aquesta iniciativa s’emmarca dintre 
dels Festivals de senderisme dels Piri-
neus promogut per l’IDAPA, entitat de 
la qual el Berguedà no forma part però 
que ha estat convidada a participar-hi. 

Com et pots inscriure?   
A la web www.visitbergueda.cat 
apartat experiències, trobaràs l’enllaç 
per apuntar-te a cada sortida.

Festival de Senderisme

Camina el Berguedà



Els antics camins són fils de 
memòria. Parlen del treball 
per viure –o de sobreviure- 
de generacions senceres, 
parlen de guerres i tristors, 
però també d’enamorats i 
d’alegries. Al Berguedà es 
recuperen vells camins per 
donar veu a aquest valuós 
patrimoni i perquè puguin 
ser recorreguts –i escol-
tats- a peu de manera pau-
sada i tranquil·la. 

Els dies 4 i 5 de juliol 
podreu descobrir alguns 
d’aquests camins acom-
panyats d’uns guies que 
enriquiran les vostra expe-
riència. 

Totes les caminades 
acaben amb un tastet o 
amb una visita a un equipa-
ment turístic.

La circular de Graugés
Sortida circular des de Graugés que ens permetrà descobrir la colònia agrícola 
de Graugés.

Ruta per Saldes i tast de cervesa del Pedraforca
Saldes té dos atractius de primer ordre: el Pedraforca i el Gresolet. Aquesta ruta 
us permetrà veure diferents perspectives de tots dos. A més en arribar farem un 
tast de les cerveses  Pedraforca mentre visitem les instal·lacions on es fabrica

Dissabte 4 de juliol Diumenge 5 de juliol
De la Nou al Sobrepuny
Sortida circular de la Nou al Sobrepuny amb tast de formatges al finalit-
zar la ruta a Formatges Cuirols.

Petjades de dinosaures
Recorrerem el camí Aeri de l'Àrtic per contemplar unes vistes especta-
culars dels jaciments paleontològics de la zona, de la Serra d'Ensija, del 
Cadí i Catllaràs i del bosc del Boixader de Vallcebre. En arribar farem una 
visita al museu i als jaciments.

Hora de trobada: 9.30
Lloc de trobada: Aparcament del 
Centre d’interpretació dels dinosaures 
de Fumanya
Distància: 6,3 Km
Desnivell: 340 m.
Durada aprox. de l’activitat: 3,5 hores

Dificultat: Molt exigent
Edat mínima: 14 anys
Visita: Centre d’interpretació dels 
dinosaures de Fumanya
Guiatge: Pèndol guies
Observacions: Ruta amb passos de 
grimpada i progessió per cadenes i 
grapes.

Hora de trobada: 8.00  

Lloc de trobada: La Nou (s’indicarà el 
lloc exacte en formalitzar la inscripció)
Distància: 9,5 Km
Desnivell: 894 m.
Durada aprox. de l’activitat: 5 hores

Dificultat: Molt exigent
Edat mínima: 12 anys
Tastet: Formatges Cuirols
Guiatge:  Pedratour SL
Observacions: Activitat inclusiva

Dificultat: Exigent
Edat mínima: 12 anys
Tastet: Cervesera del Pedraforca
Guiatge: Pèndol guies
Observacions: Cal portar botes 
muntanya de mitja canya (obligatori).

Hora de trobada: 9.00
Lloc de trobada: Plaça del Pedraforca, 
Saldes
Distància: 12 Km
Desnivell: 550 m.
Durada aprox. de l’activitat: 5 hores

Hora de trobada: 9.00
Lloc de trobada: Graugés (s’indicarà el 
lloc exacte en formalitzar la inscripció)
Distància: 10,5 Km
Desnivell: 177 m. 
Durada aprox. de l’activitat: 4 hores

Dificultat: Moderada
Edat mínima: 8 anys
Tastet: L’escairador
Guiatge:  Pedratour SL
Observacions: Activitat inclusiva


