
DESCOBERTA DEL PATRIMONI MILITAR DE CAMPRODON

Els FESTIVALS DE SENDERISME DELS PIRINEUS és un projecte de cooperació territorial, nascut en l'àmbit de 
l'Alt Pirineu i Aran amb la finalitat de promoure el senderisme com una activitat d'oci saludable i sostenible. 
Les comarques que formen part de la xarxa de senders ITINERANNIA (Ripollès-Garrotxa-Alt Empordà) seguim 
formant part d’aquesta iniciativa de promoció del senderisme, que arriba a la seva setena edició, amb 12 
festivals pel tot el PIRINEU !!!

Consulta els festivals que formen part de la xarxa itinerànnia a www.itinerannia.net/ca/festivals/
Consulta la resta de festivals dels Pirineus a www.festivalssenderismepirineus.cat/

Comparteix 
la teva experiència 
a les xarxes!
#FSP2022
#ripollesdiscoverywalking
@FSendPirineus  
@ripollesturisme     
Segueix-nos a 

*** L’organització es reserva el dret de modificar o cancel·lar alguna de les excursions programades en cas de força major.

OBSERVACIÓ DEL DESPERTAR DELS ANIMALS A TOSES
Excursió espectacular, pel municipi de Toses. Una experiència ecoturística, on es fa l'aproximació amb 4x4 i després anem recorrent 
camins, tot amb silenci per veure com desperta la flora i la fauna de la zona.

Activitat familiar

Dins la iniciativa: 

FESTIVAL DE SENDERISME AL RIPOLLÈS

30 de setembre · 1 · 2 d’octubre de 2022

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE 2022- MATÍ

BOSCOS I GORGS AL TORRENT DE LA MASICA

UNA EXCURSIÓ VERTICAL. FERRADA ROCA DE LA CREU - RIBES DE FRESER

COM ET POTS 
INSCRIURE AL RIPOLLÈS 
DISCOVERY WALKING?

A la web hi trobaràs el detall de totes 
les excursions i recomanacions a 

seguir. Et podràs inscriure i 
realitzar el pagament a:

www.ripollesdiscoverywalking.cat

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS

Totes les activitats inclouen un 
“Kit del senderista” amb PRODUCTE 

DEL RIPOLLÈS
www.productesdelripolles.com

@productesdelripolles
productedelripolles

      EXCURSIONS GUIADES
   

Els guies interpretadors 
 locals ens aniran descobrint el 

  patrimoni natural i cultural 
del Ripollès

Excursió espectacular que recorre les muntanyes pròximes a Camprodon, a les faldes de la Serra Cavallera. Comencem caminant pel 
camí històric que unia Camprodon amb Cavallera tot caminant per boscos de faigs i roures, fins arribar a la Torre medieval Cavallera.

Itinerari per Vallfogona de Ripollès, des de la Font de la Tosca, resseguint el torrent de la Masica, amb els seus gorgs i boscos 
fresquívols, i retornant pel bosc comunal del Rudolar. 

Una manera diferent i atractiva de veure la Vall de Ribes i de pujar a la Roca de la Creu. Una activitat plena d’aventura, sensacions i amb 
unes vistes impressionants. Activitat esportiva apte per tota la família. Sempre acompanyats per guies titulats.

 Vine al Festival de senderisme i descobreix el Ripollès !
HORA D’INICI:  6:00 h
DURADA APROXIMADA:  4-5 hores
PUNT DE TROBADA: Entrada Pla d'Anyella. 
Coordenades: 42°19'52.4"N 1°59'05.9"E
DISTÀNCIA:  5 km 
DESNIVELL: 58 m
PREU: Adults a partir de 13 anys: 54€ // Nens de 8 a 12 anys: 42€. 
Inclou guiatge i desplaçament en 4x4. Preu de l'esmorzar (opcional): 7,50€/persona.

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Pura Vall
      @ puravall
       pura_vall
      

HORA D’INICI:  9:00 h
DURADA APROXIMADA:  4 hores
PUNT DE TROBADA: Pàrquing Mas Ventós,
Camprodon
DISTÀNCIA:  10 km 
DESNIVELL: 300 m
PREU: Adults a partir de 15 anys: 25€ // Nens de 6 a 14 anys: 10€.

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Guies Roc Blanc
      guiesrocblanc
      

HORA D’INICI:  10:00 h
DURADA APROXIMADA:  3 hores
PUNT DE TROBADA: Davant de 
l'ajuntament de Vallfogona de Ripollès 
DISTÀNCIA:  6 km 
DESNIVELL: 200 m
PREU: Gratuït. Assumeix  cost  guiatge el
Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
ORGANITZA: Parc Natural de les Capçaleres del 
Ter i del Freser
EMPRESA DE GUIATGE: Associació CEA Alt Ter
      @PNTerFreser  /  @CEAAltTer
      pnterfreser   /  alt_ter
      

HORA D’INICI:  10:00 h
DURADA APROXIMADA:  2 - 3 hores
PUNT DE TROBADA:  Oficina Oxineu 
C/ Pedrera, 1 - Ribes de Freser
DISTÀNCIA:  3 km 
DESNIVELL: 250 m
PREU: 39 €/persona (material inclòs). Recomanat per nens a partir de 8 anys. 

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Oxineu Guies de Muntanya
      @OxineuCat
      oxineu_guies_de_muntanya

www.ripollesdiscoverywalking.cat www.ripollesdiscoverywalking.cat

ORGANITZA: COL·LABORA: 

Aquest projecte està co�nançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc de la RIS3CAT i del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020



CIRCUIT D’ORIENTACIÓ I EXCURSIÓ ALS 7 GORGS

FERRO I AIGUA: LA PETJA DEL PASSAT DE CAMPDEVÀNOL

DISSABTE 1 D’OCTUBRE 2022- TARDA

CAMINADA DE MARXA NÒRDICA PELS VOLTANTS DE RIBES DE FRESER

HORA D’INICI:  9:00 h
DURADA APROXIMADA:  4 hores
PUNT DE TROBADA: Oficina de turisme de
Ribes de Freser
DISTÀNCIA: 10 km 
DESNIVELL: 417 m
PREU: Adults a partir de 15 anys: 15€. De 10 a 14 anys: 5€. 

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Marxa nòrdica Vall de 
Ribes
      @marxanordicavallderibes
      marxanordicavallderibes

HORA D’INICI:  9:00 h
DURADA APROXIMADA:  4 hores
PUNT DE TROBADA: Aparcament ermita 
de Sant Martí d’Ogassa
DISTÀNCIA:  8 km 
DESNIVELL: 800 m
PREU: Adults a partir de 15 anys: 30€  //  Nens de 10 a 15 anys: 25€

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: GR Experience
      gr_experience_

HORA D’INICI:  17:00 h
DURADA APROXIMADA:  2 hores
PUNT DE TROBADA: Centre Pyrfer del 
Ferro i l'Aigua
DISTÀNCIA:  2 km 
DESNIVELL:  0 m
PREU: Adults a partir de 12 anys: 5 € //  Nens fins a 11 anys: gratuït

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
ORGANITZA: Ajuntament de Campdevànol
EMPRESA DE GUIATGE: CEA Alt Ter    
       @Ajuntament.Campdevanol / @CEAAltTer
       ajuntamentdecampdevanol / alt_ter

      

CURIOSITATS DE RIPOLL

HORA D’INICI:  19:00 h
DURADA APROXIMADA:  1 hora
PUNT DE TROBADA: Museu Etnogràfic i
 seguidament ruta pel centre de Ripoll
DISTÀNCIA: 2 km 
DESNIVELL: 0 m
PREU: Adults a partir de 13 anys: 1,5€. 
Nens fins a 12 anys: gratuït. Recomanable a partir de 6 anys.

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE:Museu Etnogràfic de 
Ripoll
      @museuderipoll
      museuripoll

FUGITS!

Visita guiada per la vila, en la qual descobrirem la història de Ripoll a través de notícies extretes de setmanaris i revistes històriques. 

Sortida circular de marxa nòrdica des de Ribes de Freser cap a la hidràulica de Rialb seguint part de la ruta de les centrals hidroelèctri-
ques i retorn cap a Ribes de Freser passant per Batet. 
En el cas que no disposeu de bastons, us els proporcionarem des de l’organització.

El patrimoni de Campdevànol sempre ha estat vinculat amb el ferro i l’aigua. El passat i present metal·lúrgic ha deixat una forta 
empremta al poble, i el mateix passa amb el patrimoni vinculat amb l’aigua i les empreses tèxtils que es van implantar a Campdevà-
nol. Tot aquest passat es recull en el nou Centre Pyrfer del Ferro i l’Aigua.

"És de nit i fa fred, estem amagats al peu de la muntanya esperant que vingui a recollir-nos un passador clandestí. Caminarem de 
nit en silenci, amb por i amb esperança. Travessarem la frontera evitant controls i arribarem a una casa rural amiga que ens acollirà 
abans de continuar el nostre viatge cap a la llibertat".

HORA D’INICI:  10:00 h
DURADA APROXIMADA:  4 hores
PUNT DE TROBADA: Estiula Aventura 
Camí de l’Auró s/n. Campdevànol
DISTÀNCIA:  7 km 
DESNIVELL: 192 m
PREU: 18 €/persona. Recomanat per a nens a partir de 9 anys.

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Estiula Aventura
      @estiulaventura
      estiulaaventura

Activitat combinada. Començarem amb un circuit d’orientació on aprendrem a utilitzar la brúixola i, gràcies a un mapa d’orientació, 
trobar unes fites amagades pel bosc. Seguidament realitzarem un recorregut que ressegueix un tram del Torrent d’Estiula, conegut 
popularment com el Torrent de la Cabana. Possibilitat de dinar al parc sota reserva prèvia a info@estiulaventura.cat.

HORA D’INICI:  19:30h
DURADA APROXIMADA:  5 hores
PUNT DE TROBADA: Església de la Mare 
de Déu de les Neus (Espinavell)
PREU: 65 €/persona. Recomanat per a nens a partir de 12 anys.
INCLOU: Guia oficial de muntanya (Passador clandestí), projeccions multimèdia en plena 
naturalesa, bastons tècnics i llanterna frontal (en préstec), kit energètic i transport de 
tornada. 

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Hiking and History
       @Hiking and History
       

DISSABTE 1 D’OCTUBRE 2022 - MATÍ

© Marc Planagumà | IDAPA | Festivals de 
Senderisme del Pirineu

Gaudeix de la tardor al Ripollès amb un total de 12 rutes a la natura per tota la comarca: circuits d’orienta-
ció, excursions de vertigen, nòrdic walking, ascensió a cims, per boscos i corriols, al costat de gorgs i salts 
d’aigua, per observar la flora i la fauna de la zona, per conèixer el patrimoni militar, per gaudir de l’especta-
cle sonor de la brama del cérvol, per viure l’experiència emocional de creuar la frontera de forma furtiva i 
moltes coses més! 

Al cor del PIRINEU DE GIRONA, trobem la comarca del RIPOLLÈS, capital Ripoll i les seves valls, la Vall de 
Camprodon i la Vall de Ribes, situada a 100 km de Barcelona i a 80 km de la Costa Brava.
El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, esdevé un magnífic espai d’alta muntanya al cor 
del Pirineu de Girona amb 14.725 ha. A més, hi trobem dues estacions de muntanya: Vall de Núria i 
Vallter2000.

No et perdis les activitats complementàries al festival de senderisme que tindran lloc al Ripollès durant 
aquest cap de setmana: 

 * BENVINGUTS A PAGÈS – LA FESTA: Visites a productors i venda de proximitat
 www.benvingutsapages.cat
 * FIRA DE LA GALETA – CAMPRODON: Fira d’artesans de galetes i dolços, animació i    
 activitats familiars // www.firadelagaleta.cat
 * TERRA GOLLUT FILM FESTIVAL: Cinema itinerant, compromès i amb acció social
 www.terragollut.com

Consulta altres activitats a l’agenda turística del Ripollès:  www.ripollesturisme.cat/agenda

A la tardor els cérvols entren en zel i són més fàcils de veure i sentir. Per aquest motiu, farem un petit recorregut a la zona de l'Espluga 
per escoltar la brama del cérvol, i potser veure'n. Acabarem amb un sopar de pícnic mentre es va fent de nit.

SOPAR ENTRE CÉRVOLS

HORA D’INICI:  18:00 h
DURADA APROXIMADA:  3  hores
PUNT DE TROBADA: Aparcament al
costat de l’ajuntament de Gombrèn
DISTÀNCIA:  0,5 km 
DESNIVELL: 20 m
PREU: Adults i nens a partir de 10 anys: 28€
Nens fins a 9 anys: 20€. Recomanable a partir de 6 anys. Inclou guiatge i sopar.

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Associació CEA Alt Ter
      @CEAAltTer
      alt_ter

© Marc Planagumà | IDAPA | Festivals de 
Senderisme dels Pirineus

ASCENSIÓ AL CIM MÉS EMBLEMÀTIC DEL RIPOLLÈS, EL TAGA
Itinerari circular en un entorn natural únic amb ascensió al cim del Taga de 2035 m d’alçada. Des d’aquí tindrem una panoràmica 
privilegiada dels cims del Pirineu Oriental i fins i tot podrem veure el Montseny i Montserrat tot acompanyat d’un bon esmorzar de 
muntanya amb productes locals. 

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE 2022 - TARDA

EXCURSIÓ “BATEGA EL BAC” - PLANOLES

HORA D’INICI:  10:00 h
DURADA APROXIMADA:  3-4 hores
PUNT DE TROBADA: Aparcament davant 
del Casino de Planoles
DISTÀNCIA:  8 km 
DESNIVELL: 480 m
PREU: 10 €/persona. Recomanat per a nens a partir de 11 anys.

TASTET: kit del senderista amb PRODUCTE DEL 
RIPOLLÈS
EMPRESA DE GUIATGE: Associació Basaroca 
Aventura
      Víctor Basaroca Aventura
      basarocaaventura

Magnífica excursió per l'obaga de la serra de Montgrony, al municipi de Planoles. Farem el recorregut curt de 8km i 480m de desnivell 
de la famosa cursa "Batega el Bac", travessant petits rierols i recorrent l’últim bosc d’avets que podem trobar abans d’arribar a la costa.

www.ripollesdiscoverywalking.cat


