
Festival de Senderisme

Camina el Berguedà
14, 15 i 16 de maig



Festival de Senderisme

Divendres 14 de maig
Ascenció nocturna al Comabona + Taller astronomia
Ascensió nocturna al Comabona, des del Coll de les Bassotes, amb els 2.547m d’alçada 
és  un dels cims més emblemàtics de la serra del Cadí. Per arribar al cim passarem 
per la Serra Pedregosa on veurem els prats alpins entre la serra Pedregosa i la serra dels 
Cortils. Descobrirem una realitat completament diferent en aquesta ruta nocturna. 
 

Al finalitzar la ruta realitzarem un taller astronomic a carreg de Cuirol Nature, una expe-
riència de descoberta del Cosmos en la qual ciència i mitologia es donen la mà. 
 

Inclou una xerrada introductòria sobre la Naturalesa i evolució del Cosmos, una observa-
ció d’objectes amb telescopis, un reconeixement de constel·lacions amb làser i per 
acabar, una explicació de llegendes mitològiques.

Edat mínima: 12 anys
Guiatge: Guies d’Arrel
Observacions: Activitat inclusiva
Inscripcions: guiesdarrel@gmail.com
Telèfon: 654 960 553
* En cas que el toc de queda segueixi vigent, l'activitat 
s'iniciarà a les 16.00

Hora de trobada: 19.00
Lloc de trobada: Coll de les Bassotes 
de Gisclareny
Distància: 13 Km
Desnivell: 680 m.
Durada aprox. de l’activitat: 5’5 hores
Dificultat:       Exigent
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Dissabte 15 de maig
Camins de flors
Caminada circular al santuari dels Tossals de Capolat amb interpretació de la flora i ve-
getació de l’època. També explorarem la interrelació sensorial i conscient amb la natura. 
Finalitzarem activant el sentit del gust, amb tastos de plantes fresques, com una amani-
da silvestre o un iogurt floral, acompanyat de tisanes aromàtiques, explicat per la fitote-
rapeuta Teresa Altimir.

Caminada i petit concert a la Foradada
Des de Malanyeu realitzarem una petita ruta circular. Començarem enfilant-nos pel 
Griell de Cal Pigot, un petit pas equipat al costat d’un salt d’aigua. Seguirem pujant fins 
arribar a la Foradada, un balcó natural on podrem gaudir d’unes vistes espectaculars. 
Aquí pararem una estona i podrem gaudir d’un petit concert en aquest entorn privilegiat. 
Un cop acabat, només ens quedarà tornar a Malanyeu per un camí còmode. 

Hora de trobada: 9.00
Lloc de trobada: Església de St. Martí de Capolat
Distància: 4 Km
Desnivell: 220 m.
Durada aprox. de l’activitat: 4 hores
Dificultat:        Baixa

Edat mínima: 6 anys
Tastet: Iogurt Delícies i pomes de l'Horta de Capolat
Guiatge: Saravà Nature & Sacré, Sara Vallhonrat
Activitat complementària: Taller de plantes Silves-
tres de l'època dirigit per Teresa Altimir
Inscripcions: svallhonrat@gmail.com
Telèfon: 684 037 642

Hora de trobada: 15.30
Lloc de trobada: Malanyeu
Distància: 5,5 Km
Desnivell: 400 m.
Durada aprox. de l’activitat: 4 hores
Dificultat:        Moderada

Edat mínima: 12 anys
Guiatge: Rumb Pirineus
Activitat complementària: Petit concert acústic a la 
Foradada amb Ferran
Inscripcions: www.rumbpirineus.com    
Telèfon: 625 900 743



Marxa nòrdica Pedret + Visita St. Quirze de Pedret
Aquest itinerari convida a vincular l'església de Pedret (una joia arquitectònica de la co-
marca) amb els seu entorn i, especialment amb el riu que l'acull, el Llobregat.

Ruta per Vallcebre i visita amb tast de productes artesans a la granja 
ecològica Bufala
Es farà una ruta circular per senders al voltant de la granja Bufala on destaquen com a 
punts d'interès els cingles de Vallcebre i l’ermita de santa magdalena. Un com acabada 
la ruta de senderisme (2h aprox) es farà una ruta guiada per la granja ecològica Bufala 
amb tast dels seus productes.
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Diumenge 16 de maig

Hora de trobada: 15.00
Lloc de trobada: Vallcebre
Distància: 5 Km
Desnivell: 200 m.
Durada aprox. de l’activitat: 2 hores
Dificultat:       Baixa
Edat mínima: 6 anys

Tastet: Formatges de la granja Bufalà
Guiatge: Pèndol guies
Activitat complementària: Visita guiada a 
la granja Bufalà
Inscripcions: info@pendolguies.com
Telèfon: 622 766 152

Edat mínima: 12 anys
Guiatge: Pedratour
Observacions:  L'activitat inclou els bastons
Activitat complementària: Visita St. Quirze de Pedret
Inscripcions:www.pedratour.com
Telèfon: 681 128 300

Hora de trobada: 9.00
Lloc de trobada: Pont de Pedret
Distància: 4 Km
Desnivell: 100 m.
Durada aprox. de l’activitat: 3’5 hores
Dificultat:        Baixa



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

El preu de les sortides és de 14 € els 
adults (a partir de 16 anys) i de 8 € els in-
fants (fins als 15 anys).

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

Les activitats es poden veure modifica-
des per les possibles restriccions de mo-
bilitat, de toc de queda o d'altra índole. 
S'informarà oportunament als inscrits.

“Acció cofinançada pel fons FEDER Programa Interreg V-A España Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020) amb el projecte NATTUR (EFA 146/16)"
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interpretació ambiental


