
DEL 23 AL 27 DE JUNY DE 2021



L’Alt Urgell s’estrena en el Festival de 
Senderisme amb una sèrie d’activitats relacionades 
amb la descoberta del paisatge i del patrimoni 
cultural de la comarca. 

De totes elles destaquem la sortida relacionada 
amb el foc i el solstici d’estiu a l’ermita de la 
Mare de Déu de les Peces, l’indret on es documenta 
la baixada de falles més antiga de Catalunya.

El 23 de juny a les 22 h hi haurà una exhibició de la 
baixada de les falles i finalitzarà amb un concert de 
música tradicional.

El preu de les activitats: de 3 a 5 € per persona. 
En l'edició d'enguany són gratuïtes per a l'usuari.
El guiatge estarà finançat per Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.

Organitza:

alturgelltur  

Col·labora:

Inscripcions
Turisme Alt Urgell 
www.alturgell.cat    
973 35 31 12

Turisme Seu
www.turismeseu.com  
973 35 15 11  

Inscripcions 
ONLINE
www.turismeseu.com/reserves
* Les inscripcions es podran 
realitzar a partir de l'1 de juny



La Mare de Déu de les Peces, és una Ermita que està situada en un 
indret singular, molt visual des de l'Urgellet i des del riu Segre.
En aquest indret s'encendrà el far de les noves falles d'Alàs que 
s'estrenaran enguany, després de més de quatre segles sense cap 
notícia d'elles. L'activitat permetrà conèixer els preparatius d'aquesta 
primera encesa.
El recorregut és assequible per a tots els públics. Sortint de la font 
d'Alàs i resseguint la pista pel camí del cementiri que enllaçarem amb 
senders tradicionals i amb la nova proposta del senderó recuperat pel 
projecte Camina Pirineus.

A les Peces, es realitzarà un descans d’una hora per berenar/sopar (que 
cadascú s’haurà de portar),  visitar l’ermita de les Peces i veure l’encesa  del far 
de les Falles d’Alàs.
La ruta estarà conduïda pel guia Sr. Jaume Pifarré de l’empresa CADIBIKE.
*Es recomana portar frontal i preveure roba adient. 

Descoberta de les Falles d’Alàs 
Ruta guiada fins a les Peces

Lloc de sortida
Alàs

Hora de sortida
19:30 h

Dificultat 
Baixa

Durada aproximada 
2 h 
Caminant: 60 minuts

Distància 
3,6 km

Desnivell 
170 m

Familiars
Totes les edats

S
,
accepten gossos?

NO 

23 DE JUNY DE 2021

Inscripcions
Turisme Alt Urgell 
www.alturgell.cat    
973 35 31 12

Turisme Seu
www.turismeseu.com  
973 35 15 11  

Inscripcions 
ONLINE
www.turismeseu.com/reserves
* Les inscripcions es podran 
realitzar a partir de l'1 de juny



Començarem el guiatge fent una visita guiada a l’església romànica 
de Sant Vicenç d’Estamariu. Sortirem d’Estamariu i anirem per un 
fantàstic camí fins a Bescaran, descobrint feixes, ponts i paisatges 
sorprenents. 
A Bescaran visitarem Sant Martí de Bescaran i continuarem cap al 
serrat de Banat, on les vistes del Cadí durant la posta de sol seran 
espectaculars.

La ruta estarà conduïda pel guia Sr. Albert de Gracia, guia de mitja muntanya 
i educador ambiental de l’empresa EXPLORA PIRINEUS.
La visita guiada estarà conduïda per la guia patrimonial Sra. Pilar Aláez.
*Es recomana portar frontal i preveure roba adient. 

Ruta guiada 
d’Estamariu a Bescaran

Lloc de sortida
Estamariu

Hora de sortida
17:00 h

Dificultat 
Exigent

Durada aproximada 
3:30 h 
Total activitat 5 h
RUTA CIRCULAR 

Distància 
12 km

Desnivell 
530 m

Familiars
Per més de 12 anys

S
,
accepten gossos?

NO 

24 DE JUNY DE 2021

Inscripcions
Turisme Alt Urgell 
www.alturgell.cat    
973 35 31 12

Turisme Seu
www.turismeseu.com  
973 35 15 11  

Inscripcions 
ONLINE
www.turismeseu.com/reserves
* Les inscripcions es podran 
realitzar a partir de l'1 de juny



Agradable passejada per la riba del Segre tot resseguint el camí de 
Sant Jaume, que ens portarà des del pont Arsèguel a Pont de Bar, on 
farem la visita al Museu de la Vinya i el Vi de Pont de Bar.
Tornarem amb les darreres llums del dia fins al punt de trobada.

Ruta del pont d’Arsèguel
a Pont de Bar

Lloc de sortida
Pont d’Arsèguel

Hora de sortida
18:30 h

Dificultat 
Fàcil

Durada aproximada 
3 h 
RUTA CIRCULAR 

Distància 
5 km

Desnivell 
100 m

Familiars
Totes les edats

S
,
accepten gossos?

NO 

25 DE JUNY DE 2021

La ruta estarà conduïda pel guia Sr. Albert de Gracia, guia de mitja muntanya 
i educador ambiental de l’empresa EXPLORA PIRINEUS.
La visita guiada estarà conduïda per la guia patrimonial Sra. Pilar Aláez.
*Es recomana portar frontal i preveure roba adient. 

Inscripcions
Turisme Alt Urgell 
www.alturgell.cat    
973 35 31 12

Turisme Seu
www.turismeseu.com  
973 35 15 11  

Inscripcions 
ONLINE
www.turismeseu.com/reserves
* Les inscripcions es podran 
realitzar a partir de l'1 de juny



26 DE JUNY DE 2021

Pels voltants de la Seu d’Urgell existeixen fantàstics camins on gaudir 
dels seus entorns naturals. En aquesta ruta circular, visitarem el 
mirador del Pla de les Forques, arribarem fins a Calbinyà, baixarem 
entre roures fins a Anserall on tindrem ocasió de fer una visita guiada 
a Sant Serni de Tavèrnoles. Continuarem resseguint les aigües de la 
Valira fins a la Seu, tot passant per Sant Esteve del Pont i fent la darrera 
parada a la Torre de Solsona.

Ruta circular per Calbinyà, 
Anserall i Sant Esteve del Pont

Lloc de sortida
Estacio autobus de 
La Seu d’Urgell
Hora de sortida
08:30 h

Dificultat 
Moderada

Durada aproximada 
5 h. Caminant 4 h. 
RUTA CIRCULAR 

Distància 
9,5 km

Desnivell 
385 m

Familiars
Per més de 12 anys

S
,
accepten gossos?

NO 

La ruta estarà conduïda pel guia Sr. Guillem Castellví, guia de mitja muntanya 
i educador ambiental de l’empresa EXPLORA PIRINEUS.
La visita guiada estarà conduïda per la guia patrimonial Sra. Pilar Aláez.

Inscripcions
Turisme Alt Urgell 
www.alturgell.cat    
973 35 31 12

Turisme Seu
www.turismeseu.com  
973 35 15 11  

Inscripcions 
ONLINE
www.turismeseu.com/reserves
* Les inscripcions es podran 
realitzar a partir de l'1 de juny



27 DE JUNY DE 2021

Itinerari circular al sud del poble de Cava que permet visitar quatre 
arbres singulars per les seves dimensions: el perer del Camp de l’Era, 
el roure del Ribàs del Rossell, el Pi gros de l’Orri i el Pi de cinc 
branques de l’Orri. 
La sortida discorre per una pista forestal i corriols, i una part del 
recorregut es fa sobre camins inclosos a la xarxa de camins públics de 
mobilitat lenta de l’Alt Urgell (Camina Pirineus). 

Ruta dels 
Arbres monumentals de Cava

Lloc de sortida
Entrada del poble de Cava

Hora de sortida
09:00 h

Dificultat 
Moderada (puntuació Sendif 565)

Durada aproximada 
4 h

Distància 
8,5 km

Desnivell 
317 m

Familiars
Per més de 10 anys

S
,
accepten gossos?

NO 

La ruta estarà conduïda pel guia Sr.Jordi Dalmau, de l’empresa AUBÈRRIA.

Inscripcions
Turisme Alt Urgell 
www.alturgell.cat    
973 35 31 12

Turisme Seu
www.turismeseu.com  
973 35 15 11  

Inscripcions 
ONLINE
www.turismeseu.com/reserves
* Les inscripcions es podran 
realitzar a partir de l'1 de juny


