Festival de Senderisme

Camina el Berguedà
14 i 15 de maig

Dissabte 14 de maig

Ruta Minera i volta amb caiac al Llac de Tumí

La descoberta del berguedà ha d’anar acompanyada d’aventura i d’història. En aquesta
ocasió us convidem a reviure el passat de la mineria a l’Alt Berguedà.
Una ruta senzilla on podrem gaudir d'unes vistes panoràmiques excepcionals del parc
natural del Cadí Moixeró, veure les antigues vagonetes que es feien servir per extreure el
carbó i la forma en què aquests treballadors vivien.
Sense dubte part del nostre patrimoni cultural tan important i que ha marcat tant el
caràcter d’aquesta zona.
A més acabarem amb una divertida volta en caiac, paddle surf o canoa al llac de Tumí, un
llac que va sorgir precisament d’aquesta explotació minera
Hora de trobada: 10.00h
Lloc de trobada: Aparcament tren miner Vallcebre
Distància: 3 Km
Desnivell: 115 m.
Durada aprox. de l’activitat: 3 h + 1h (llac Tumí)
Dificultat: Baixa

Edat mínima: 6 anys
Guiatge: Pèndol guies
Inscripcions: www.pendolguies.com
Telèfon: 622 766 152
Preu adult: 18€
Preu infant: 10€ (fins a 15 anys)

Observacions: Cal portar aigua 1.5l, botes trekking mitja canya, alguna
cosa de picar (fruíts secs, barretes, xocolata), roba còmode per fer
esport transpirable i roba de recanvi per l’activitat del llac de Tumí.
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Dissabte 14 de maig

Cim la Tosa d’Alp i tast de productes del Berguedà amb posta de sol al
Refugi Rebost
Ascensió a la Tosa d’Alp, emblemàtic cim del Cadí-Moixeró, on podrem gaudir d’unes
vistes privilegiades del Pirineu i Pre-pirineu. A la tornada farem parada al refugi de
Rebost, on gaudirem de la mà de l’Ana, la seva guarda, un tast de productes del Berguedà, tot contemplant una posta de sol única.
Hora de trobada: 12.00h
Lloc de trobada: Refugi de Rebost
Distància: 13 Km
Desnivell: 890 m.
Durada aprox. de l’activitat: 7 hores
Dificultat: Molt exigent

Descoberta d’un riu de muntanya

Edat mínima: 12 anys
Guiatge: Guies d’Arrel
Inscripcions: guiesdarrel@gmail.com
Telèfon: 654 960 553
Preu adult: 25€
Preu infant: 20€ (fins a 15 anys)
Observacions: Activitat inclusiva, activitat
adreçada a persones acostumades a caminar

Petita excursió familiar al voltant del curs del riu on realitzarem un petit taller per tal
d’observar la qualitat de l’aigua i reflexionar sobre l’efecte dels humans i del turisme en
aquest ecosistema.
Hora de trobada: 16.30h
Lloc de trobada: Aparcament Empedrats/Cal
Cerdanyola (Gisclareny)
Distància: 4 Km
Desnivell: 200 m.
Durada aprox. de l’activitat: 3 hores
Dificultat: Baixa

Edat mínima: 7 anys
Guiatge: Rumb Pirineus
Inscripcions: www.rumbpirineus.com
Telèfon: 625 900 743
Preu adult: 18€
Preu infant: 14€ (fins a 15 anys)
Observacions: Es recomana portar roba
de recanvi
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Diumenge 15 de maig

Vinyes i muntanyes

Ruta circular per Sant Julià de Cerdanyola per conèixer els voltants d’aquesta població,
acabada amb una visita a les vinyes de la Bauma de les Deveses i tast de vins per completar la ruta i la visita.
Hora de trobada: 9.00h
Lloc de trobada: St. Julià de Cerdanyola
Distància: 5,32 Km
Desnivell: 167 m.
Durada aprox. de l’activitat: 4-5 hores
Dificultat: Baixa

Edat mínima: 10 anys
Guiatge: Pedratour
Inscripcions: www.pedratour.com
Telèfon: 938 215 111
Preu adult: 20€
Preu infant: 10€ (fins a 15 anys)

El Pre-pirineu generós en Km0. Serra de Queralt amb tast sensorial
Senderisme interpretatiu sobre els diferents ambients i els productes del pre-pirineu, al
voltant de la Serra de Queralt amb extraordinàries vistes i acabarem amb un tast-taller
sensorial descobrint productes locals al Santuari de Queralt.
Hora de trobada: 9.00h
Lloc de trobada: Església del Santuari de Queralt
Distància: 5,9 Km
Desnivell: 270 m.
Durada aprox. de l’activitat: 4’5 hores
Dificultat: Moderada

Edat mínima: 6 anys
Guiatge: Iprojecta / Sara Vallhonrat / Ferran Sayes
Inscripcions: Iprojecta.com / somale@iprojecta.com
Telèfon: 684 037 642
Preu adult: 18€
Preu infant: 12€ (fins a 15 anys)
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Diumenge 15 de maig
La Pirolusita i Barita als Cims del Cadí Moixeró. Ruta a les Mines d'alçada, la Bofia i la Tosa d’Álp.
Itinerari de senderisme per l’Alta Muntanya per descobrir les antigues mines de Manganès i Ferro, les més altes del Berguedà. Gaudirem de l’espectacular visió aèria de mitja
Catalunya per la cresta entre La Cerdanya i el Berguedà. La Serra del cadi i Pedraforca
dominen la vista a prop.

Hora de trobada: 9.00h
Lloc de trobada: Aparcament inici ruta
Trencapinyes. Ctra. de Bagà a Coll de Pal.
Distància: 9’5 Km
Desnivell: 750 m.
Durada aprox. de l’activitat: 5’5 hores
Dificultat: Exigent

Edat mínima: 12 anys
Guiatge: Vivaks guies
Inscripcions: 609 31 16 91 (whattsApp)
o info@vivaksguies.com
Telèfon: 609 31 16 91
Preu adult: 15€
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Tots els dies
Orientació descoberta
En aquesta activitat es pretén introduir als participants en el món de l’orientació sense
grans complicacions, únicament amb un mapa i unes explicacions. Això permet als participants descobrir l’activitat d’una manera distesa i assequible per a tothom. Es pot realitzar l’activitat amb nens.
Hora de trobada:
Dissabte, 10.00 h i 15.00 h
Diumenge, 10.00 h.
Lloc de trobada: Indòmit centre
d’aventura, Olvan
Distància: 2 Km
Desnivell: 50 m.
Durada aprox. de l’activitat: 2 hores
Dificultat: Baixa

Edat mínima: No hi ha edat mínima si es va
acompanyat d’un adult
Guiatge: Indòmit
Observacions: Cal presentar-se ½ hora
abans de l’inici de l’activitat
Inscripcions:
www.indomit.net/producte/descoberta-orientacio
Codi promocional “Festival senderisme 2022”
Telèfon: 639 980 153
Preu: 5 € per mapa (a utilitzar per un màxim de
4 persones)
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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.
L'organització es reserva el dret de cancel·lar o
modificar les activitats en cas que hi hagi un
motiu justificat per fer-ho. Si això passés s'informaria prèviament als inscrits.
Per cada activitat hi ha 20 places disponibles.
S'oferirà un guia per cada 10 participants.

interpretació ambiental

“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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