
 

FITINERARIS DE NATURA JUNY - NOVEMBRE 2022 

Activitat Dia/es Preu 
Durada 

Contacte 
Lloc 

Observació de fauna salvatge 

 
Juny a novembre 
 Sota reserva 

 
 

€ 

matí Cesc Capdevila 
Als Pirineus són una de les zones més ben conservades de 
Catalunya. La poca densitat demogràfica conjuntament amb el bon 
estat de conservació dels seus hàbitats fa que sigui un lloc on poder 
observar fauna salvatge de manera respectuosa. 

 
Espot 

 
627 70 62 47 

 
Els primers habitants del Parc Nacional 

Juny a octubre 

 Sota reserva 
 

€ 

dia sencer Cesc Capdevila 
Vols conèixer les primeres persones que van habitar el Parc 
Nacional? Espot 627 70 62 47 
 
Ruta del Centenari  

Del 21 de juny al 30 de 
setembre 

 
€ 

dia sencer Camins 
Coneix el cor del Parc Nacional en 1 dia passant pels llocs més 
emblemàtics. 

 
Espot 

 
973 64 24 44 

 
Travessa Sant Maurici - Amitges (3 dies) 

 
del 24 al 26 de juny 

 
€ 

dia sencer Rutes Pirineus 
Màgica travessa de 3 dies per Sant Maurici, Amitges i la vall de 
Cabanes al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Espot 691 77 29 66 
Els dimecres, el Parc ofereix itineraris guiats 

Dimecres de juliol a 
setembre 

 
€ 

matí Parc Nacional 

Descoberta de l'entorn de l'estany de Sant Maurici i els Encantats Espot 
973 624 036 

(Espot) 

La força silenciosa de la naturalesa 

 
De juny a novembre 
 Sota reserva 

 

€ 

dia sencer 
YogaDanzaNatu

ra 
Vine a gaudir la força silenciosa de la naturalesa del Parc amb un 
passeig meditatiu, ioga, meditació i dansa. Descobreix la teva 
naturalesa interior per connectar-te amb les forces naturals de les 
muntanyes, els estanys i molt més. 

 
Espot 

 
660 11 73 58 

Emmarca el Parc  

Tots els dimecres de juliol i 
agost. 

 
 

€ 

matí Obaga Activitats 

Sortida taller fotogràfic amb mòbil per captar les millors instantànies 
del Parc Nacional 

 

Espot 

 

619 93 82 67 
Astronomia popular, telescopi i tast de licors pirinencs  

Tots els dijous de juliol i 
agost. 

 

€ 

nit Obaga activitats 

Descobreix el cel amb una monitora Starlight 
Port de la 
Bonaigua 

 
619 93 82 67 

Pic de Ratera, l'indispensable  
Tots els dissabtes de juliol i 

agost. 

 

€ 

dia sencer Obaga activitats 
Itinerari que recorre el cor del Parc Nacional, recorrent la vall de 
Ratera fins al cim, un dels millors miradors dels Pirineus. 

 
Espot 

 
619 93 82 67 

Com fotografiar un cel Starlight 
 

Divendres 15 de juliol 

 

Gratu
ït 

tarda/nit 
Parc Nacional, 

Celístia Pirineus 
Curs del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) que pretén 
donar unes nocions bàsiques per a fotografiar el cel nocturn. 

 
Espot 

 
973 62 40 36 

Nit Catalana dels Ratpenats 
 
 

5 d'agost 

 
 

Gratu
ït 

nit Parc Nacional 

Activitat nocturna per a conèixer la vida curiosa dels ratpenats, de la 
mà de l’ex pert Jordi Serra 

 
Espot 

 
973 624 036 

(Espot) 

Estirem lo fil 

Tots els diumenges  

Reserva prèvia 
 

€ 

matí Parc Nacional 
Descubreix l'Ecomuseu d' una manera diferent i aprèn a treballar el 
feltre de la llana de 
les ovelles xisquetes. Llessui 

973 621 798 
(Llessui) 

Com estiuegen els ramats a La Vall d'Àssua 
 
Sota reserva 
De l'1 de juny al 27 de 
setembre 

 
 

€ 

matí 
Som Riu 
Guiatges 

Voltarem en 4x4 per veure els ramats pasturant a la muntanya 
 

Llessui 
 

608 80 62 51 

Les veus del Pamano 
 
Sota reserva 
De l'1 de juny al 30 de 
novembre 

 
 

€ 

matí 
Som Riu 
Guiatges 

Ens endinsarem en els paisatges que varen inspirar a Jaume Cabre 
en la redacció del seu llibre Les veus del Pamano 

 
Sort 

 
608 80 62 51 

Les veus del Pamano 
 
 

4 de juny 

 
 

€ 

matí Parc Nacional 

Recorregut pel poble de Llessui tot llegint la novel·la de Jaume Cabré. 
 

Llessui 

 
973 62 17 98 

(Llessui) 
Cultius de biodiversitat 

 
29 de juny 

 
€ 

matí Parc Nacional 

Descobreix la riquesa d'aquests hàbitats semi naturals que juguen 
un paper molt important en el medi Llessui 

973 62 17 98 
(Llessui) 

Pugem a Torena 
 

6 de juliol 
3 i 31 d'agost 

 

€ 

matí Parc Nacional 

Descobreix les restes del castell de Torena i gaudeix dels paisatges 
de la vall d'Àssua. 

 
Llessui 

 
973 62 17 98 

(Llessui) 
 13 de juliol  matí Parc Nacional 

 



La vall d'Àssua al natural 9 d'agost € 

Passejada tot descobrint i interpretant la natura que ens envolta. Llessui 
973 62 17 98 

(Llessui) 
La Vall d'Àssua, terra de dones i bruixes 

20 de juliol 
17 d'agost 

 
€ 

matí Parc Nacional 

Vine a descobrir una vall d'Àssua diferent, femenina i plena de 
bruixes. Llessui 

973 62 17 98 
(Llessui) 

Meneurí i Seurí els grans desconeguts! 

26 de juliol 
24 d'agost 

 
€ 

matí Parc Nacional 

Un itinerari que et sorprendrà amb la descoberta d'aquests dos 
pobles. Llessui 

973 62 17 98 
(Llessui) 

Fem de pastora! 

 
6, 13 i 20 d'agost 

 
€ 

matí Parc Nacional 

Pugem a la muntanya a veure la ramada i ajudarem a donar la sal a 
les ovelles... T'apuntes? Llessui 

973 62 17 98 
(Llessui) 

Menja't les estrelles! 

 
22 d'octubre 

 
€ 

matí Parc Nacional 
Sessió gastro-astronòmica per conèixer els planetes i les estrelles 
que ens guien per la nit. Activitat vinculada al Festival Senderi 
Activitat Starligth. Llessui 

973 62 17 98 
(Llessui) 

 
Coneguem la Vall de Riqüerna  

 
Divendres 8 de juliol 

 
 

€ 

 
matí 

Parc Nacional, 
Festival de 
Senderisme 
Vall Fosca 

Itinerari del poble de Capdella fins al pontet de Rus que ens 
endinsarà a la Vall de Riqüerna aprofitant per descobrir la seva flora Capdella 973 663 001 

 
Camins Vius i hidroelèctriques a la Vall Fosca 

 
 

Dissabte 9 de juliol 

 
 

€ 

 
matí 

Parc Nacional, 
Festival de 
Senderisme 
Vall Fosca 

Recorregut que combina una part del traçat de Camins Vius de 
circumval·lació al Parc Nacional tot descobrint la història de les 
hidroelèctriques que han modelat la vall. Capdella 973 663 001 

Tastets de natura 
 
Els dilluns i dimarts de 
juliol i agost 

 
 

€ 

 
matí 

 
Parc Nacional 

Et sorprendrà el que pots veure i aprendre en només una hora. 
 

Estany Gento 

 
667 129 105 

(Estany Gento) 
Els estanys de la Vall Fosca 

 
27 de juliol, 3,10 i 17 

d'agost 

 

€ 

matí Parc Nacional 

Coneixerem alguns dels estanys més emblemàtics de la Vall Fosca 
mentre descobrim la flora i fauna. 

 
Estany Gento 

 
667 129 105 

(Estany Gento) 
 

Valls d'Àneu Vall d'Àssua Vall Fosca 

 
Nota: A la web del Parc http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes trobareu la descripció corresponent a cadascuna de les activitats i la referència de 
l’empresa, associació o ens local responsable, tant de l’organització com de la informació i inscripcions, quan s’escaigui. 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 en què no figuri com organitzador 
directe. Els preus no inclouen les tarifes de transport o altres serveis. Aquest programa d’activitats es pot veure modificat parcialment i, per tant, està 
subjecte a canvis. 

Per altres serveis de guiatge consulteu al web de l'Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 
http://www.guiesdelparc.org/  
 
Consulteu el preu de les activitats. 
 

 
 

    

 


