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Excursió al mirador del Corbiu - Óscar Rodbag

informació i 
inscripcions 

Quan l’organitzador sigui el Parc Natural, les dades de contacte per informació i 
inscripcions són:

Altres llocs on consultar tota la informació turística que necessiteu sobre el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu són (consulteu horaris obertura):

Punts d’informació associats

Punts d’informació del Parc

Seu del Parc Natural de l’ Alt Pirineu (Llavorsí)
Casa dels Parcs dels Pirineus (La Seu d’Urgell)

973 622 335
973 360 954

El programa d’activitats està dissenyat per mostrar els valors patrimonials del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, com a mitjà per afavorir-ne la seva conservació. Les 
activitats requereixen d’inscripció prèvia. Consulteu les dades de l’organitzador, 
així com si es tracta d’una activitat gratuïta o de pagament, per informar-vos o 
formalitzar la inscripció segons convingui.

La llengua vehicular de les activitats serà el català. Les activitats poden ser 
anul·lades per condicions meteorològiques adverses o altres factors que ho 
justifiquin. El Parc no es fa responsable de les activitats on no figuri com 
organitzador directe (PNAP). En aquests casos, en la descripció correspo-
nent a cadascuna trobareu la referència de l’empresa, associació o ens local 
responsable.
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Empreses amb guies acreditats

Oriol Riart Arnalot
  @riartarnalot  @riart_foto / 636 178 060 / oriarta@hotmail.com

Catalan Trails Guies de Muntanya  www.catalantrails.cat

  @catalantrails / 604 175 927 / info@catalantrails.com

Equipaments i centres d’interpretació

973 624 405 

Serradora d’Àreu
Àreu

www.serradora-areu.org

Jardí d’herbes de l’Alt Pirineu
Araós
655 927 780 
www.herbesdelaltpirineu.com

Centre d’ Art i Natura de Farrera (CAN)  

www.farreracan.cat

Farrera
973 622 106 

Estació de muntanya Virós-Vallferrera  

www.totnordic.com

Araós
686 978 730 

Sort
Presó-museu ‘El Camí de la Llibertat’

www.camidelallibertat.cat
973 620 010 

Cota 2000 - Rialp
Estació de muntanya de Port Ainé

www.portaine.cat
973 627 607 

Oficina Comarcal de Turisme Pallars Sobirà  

http://turisme.pallarssobira.cat

Camí de la Cabanera s/n Sort
973 621 002 

658 491 312 

Ecomuseu Casa Sintet  
Alins

973 298 015
www.santjoandelerm.org

Estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm  
Castellbò

973 622 335
http://parcsnaturals.gencat.cat/altpirineu

Jardí de Roques del Parc Natural  
Rubió

Museu del Pagès 

www.calserni.com

Calbinyà
973 352 809

Museu de Camins

www.museudecamins.com

Vall de Siarb
636 424 465

650 370 590

El Molí del Pau (tallers de natura i agrobotiga)

www.elmolidelpau.com

Castellbò

Antiga Farinera de Montferrer  
Montferrer
973 351 343
www.montferrercastellbo.cat

Espai Ermengol  
La Seu d’Urgell
973 353 057
www.espaiermengol.cat

www.museudecamins.com
636 424 465

Despoblat medieval Santa Creu de Llagunes  
Llagunes

que organitzen 
alguna activitat

www.pyrenea.com
606 873 126 

Centre de Documentació dels Pirineus
Son

Ecomuseu de les Valls d’Àneu

www.ecomuseu.com

Esterri d’ Àneu
973 626 436 

Centre d’interpretació Viles Closes d’Escaló  

http://guingueta.ddl.net

Escaló
973 626 067 

Centre d’interpretació de l’aigua de Tavascan  

www.tavascan.net

Tavascan
973 623 079 / 656 535 492 

Estació d’Alta Muntanya de Tavascan  

www.tavascan.net

Tavascan
665 670 193 / 623 185 613 

Museu de les Papallones  

www.papallones.cat

Ribera de Cardós
655 475 661 

MónNatura Pirineus

www.monnaturapirineus.com

Son
973 626 722 

La Casa de l’Os Bru dels Pirineus

www.casaosbrupirineus.cat

Isil
973 083 044

Cesc Capdevila i Torrell  www.cesccapdevila.com

  @cesc.capdevila  @i_torrell / 627 706 247 / info@cesccapdevila.com

Aubèrria, natura i patrimoni  
  @auberria / 689 422 670 / natura@auberria.cat 

 www.auberria.cat

FusionArt Natura    @carenaguiesmuntanya @esperancetadecasagassia

 678 654 480 / 645 036 382 / fusionart.natura@gmail.com

 

Excursions Catalunya
  @excursions_catalunya / 609 720 189 / hola@excursionscatalunya.com 

 www.excursionscatalunya.com

Obaga Activitats
  @obagaactivitats / 695 942 524 / info@obagaactivitats.cat

 www.obagaactivitats.cat

Piritrek
 @trekpiri / 680 239 423 / info@piritrek.com

 www.piritrek.com

Rutes Pirineus  
  @rutespirineus / 691 772 966 / info@rutespirineus.cat

 www.rutespirineus.cat

Salvatgines 
  @salvatgines / 627 753 205 / salvatgines@gmail.com

 www.salvatgines.com

Terra Viva Activitats 
  @ivanterraviva  terravivaact / 645 561 922

 www.terravivaactivitats.net

Som Riu Guiatges
  @somriu.s  somriusort / 608 806 251 / somriusort@gmail.com

 www.visitsort.com

Guies de Muntanya en Ruta
  @guiesdemuntanyaenruta / 606 159 480 / guiesdemuntanyaenruta@gmail.com

 www.guiesdemuntanyaenruta.com

Institucions i associacions que organitzen activitats d’aquesta agenda

Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC)
934 120 777 / www.feec.cat

Associació Cultural de Fallaires d’Isil
www.fallesisil.cat

Espot Esquí Club
973 626 156 i 654 558 412 / espotesqui@hotmail.com

Paisatges Vius
935 210 879 / https://paisatgesvius.org 

Parc Natural del Cadí-Moixeró
938 244 151 / http://parcsnaturals.gencat.cat/cadi

Consulteu horaris:

Punt d’informació a Sant Joan de l’Erm - Vall de Santa Magdalena
Refugi de la Basseta

Refugi Vall de Siarb (Massís de l’Orri) www.refugivalldesiarb.com

Jardí d’Herbes de l’ Alt Pirineu (Vall Ferrera) www.herbesdelaltpirineu.com

Refugi Comes de Rubió (Massís de l’Orri) www.refugicomesderubio.com

El Molí del Pau (Vall de Santa Magdalena) https://agrobotigacastellbo.com 

Refugi de la Pleta del Prat (Valls del Cardós)  https://refugipletadelprat.net

Agenda d’activitats 
trimestral del Parc
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Dificultat física, segons mètode SENDIF

Molt baixa

Apta per persones amb mobilitat reduïda

Baixa Moderada

Activitat de pagament Gratuïta

Exigent Molt exigent

Vàries dificultats

€ €

Senderisme interpretatiu
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Raquetes en lluna plena
Activitat amb raquetes de neu per gaudir de la natura des d’una altra 
perspectiva. Espectaculars, les sensacions! Cal inscripció prèvia.

€ Massís de l’ Orri Piritrek 680 239 423 
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s Ruta amb raquetes de neu a Comes de Rubió
Ruta interpretativa amb raquetes de neu a Comes de Rubió. Cal reserva 
prèvia.

€
Massís 
de l’Orri

Catalan Trails Guies 
de Muntanya

info@catalantrails.com
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t Passejades hivernals amb història i fauna
Activitat per tornar al passat tot fent una ruta preciosa i entretinguda. El 
bosc, a l’hivern, segueix viu! Cal reserva prèvia.

€ Massís 
de l’Orri

Piritrek 680 239 423 
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t Ascensió amb raquetes de neu a la Torreta de l’Orri
Descobrirem el Massís de l’Orri amb raquetes de neu i farem el cim de la 
Torreta, per gaudir d’una de les millors vistes panoràmiques del Pirineu. Cal 
reserva prèvia.

€ Massís de l’Orri Excursions Catalunya 609 720 189
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t Activitat d’observació de mamífers de muntanya
Activitat centrada amb l’observació de cérvols, daines, isards i muflons. 
Aprendrem la seva ecologia i el seu paper dins de l’ecosistema montà. 
Cal reserva prèvia.

€ Tot el Parc Salvatgines salvatgines@gmail.com
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t Observació de grans rapinyaires
Activitat dedicada al coneixement i observació dels reis de les muntanyes: 
el trencalòs, l’àguila daurada i el voltor comú. Cal reserva prèvia.

€ Massís de l’Orri Salvatgines salvatgines@gmail.com
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t Reconeixement de rastres de fauna salvatge a la neu
Jornada per aprendre a reconèixer els rastres de la fauna salvatge a la neu. 
Des dels petits rosegadors i ocells, passant pels carnívors del bosc, fins als 
grans cérvols i cabirols. Cal reserva prèvia.

€ Tot el Parc Salvatgines salvatgines@gmail.com

Associació de Guies-intèrprets
del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Visita el Parc amb totes les garanties amb 
un o una guia intèrpret acreditat/da. 
www.guiespnaltpirineu.cat

  @guiespnap

Associació de productors i 
elaboradors agroalimentaris del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu

Durant la teva visita al Parc, recorda a consumir 
productes agroalimentaris del territori i ajudaràs a 
mantenir l’economia local i el paisatge agroramader.  
www.delparcalplat.cat

  @delparcalplat

Altres iniciatives

Coneix el Parc a través de les iniciatives de turisme familiar, la visita als productors i artesans i les aplicacions turístiques per a mòbils.

EXPLORA EL PARC

El programa de turisme familiar al Parc.
Descobreix el Parc segellant el teu passaport d’explorador i 
aconseguiràs molts premis.
Més informació: www.exploraelparc.cat

DEIXA’T GUIAR

Gaudeix de l’APP sobre el Parc. 
Rutes interpretades, tota la xarxa de senders, 
guia de serveis i jocs per guanyar premis.

EL PAS DE L’OSSA

Cinc rutes autoguiades pel Parc que t’apropen al territori de l’os, 
amb un passaport que et donarà molts premis.

APROPA’T ALS PRODUCTORS I ARTESANS DEL PARC

Directori de contactes i programa de visites a tallers, obradors i 
explotacions del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

PIRENÍSSIM

APP de turisme de l’Alt Pirineu i Val d’Aran. Guia de 
serveis, itineraris, allotjaments, activitats, producte 
local...

Fires i festes
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ç Festa del despertar de l’ossa

Obertura de la Casa de l’Os d’Isil i festa del despertar de l’ossa. 

€ Isil Casa de l’Os Bru dels Pirineus casaosbru@gmail.com

Cursos, tallers i jornades
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Especial pluja d’estels d’hivern 
Experiència a l’alta muntanya on la natura i l’art es fusionen: raquetes de 
neu, construcció d’un iglú, interpretació del cel nocturn, menjar casolà, foc 
i l’humor del cabaret pagès de l’Esperanceta, tot fusionat amb activitats 
artístiques, creatives i de creixement personal. Grup reduït/exclusiu de 10 
persones. Bordes de Bedet. Cal reserva prèvia.

€ Vall Ferrera
FusionART 
NATURA

fusionart.natura@gmail.com

Exposicions i concursos
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Supervivents dels nostres rius
Exposició que dona a conèixer la situació de dues espècies autòctones 
en perill d’extinció dels ecosistemes fluvials catalans: l’almesquera i el 
cranc de riu de potes blanques i conscienciar sobre les problemàtiques i 
amenaces que posen en perill la seva preservació.

€ Casa dels Parcs dels Pi-
rineus (La Seu d’Urgell)

PNAP i 
PN Cadí-Moixeró

973 360 954
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Exposició “Tots podem ajudar el gall fer”
Exposició itinerant de l’entitat Paisatges Vius sobre el gall fer amb 
l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar les persones que realitzen activi-
tats a la muntanya sobre la delicada situació d’aquest emblemàtic ocell 
als Pirineus.

€ Estació 
Port Ainé

Paisatges Vius i Estació de 
Port Ainé

973 627 607

Totes les activitats d’aquest programa són susceptibles de patir 
canvis o de ser anul·lades segons la situació sanitària del moment. 
Recomanem contactar amb els organitzadors de les activitats dies 
abans de la data per  confirmar-ne la realització. Els organitzadors 
i els participants en les activitats hauran de seguir les mesures que 
estableixin les autoritats sanitàries en el moment de la realització de 
l’activitat.

Marxes populars
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Foc de neu
Raquetada popular, familiar i no competitiva per gaudir d’un dia d’esport 
amb raquetes de neu en un entorn inigualable, el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, a la vall de Bonabé. Cal inscripció prèvia.

€ Valls d’Àneu
Espot Esquí Club, Falles 
d’Isil i FEEC

https://focdeneu.cat

Segueix-nos a:

/pnaltpirineu

@pnaltpirineu

/pnaltpirineu

pnaltpirineu

@pnaltpirineu


