
Aventura’t amb un guia
- Berguedà -
www.visitbergueda.cat



Recull d’activitats realitzat per
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà

www.adbergueda.cat

És evident que podem anar a la muntanya pel 
nostre compte però fer-ho de la mà d’un guia 
no té color. L’acompanyament d’un guia ens 

aporta seguretat, comoditat, diversió, informa-
ció, aprenentatge, passió pel territori... 

És per això que per aquest estiu, de la mà dels 
guies locals, us hem preparat un seguit de pro-
postes concretes, en diversos àmbits, perquè 

us pugueu aventurar i explorar el Berguedà des 
d’un altre punt de vista, ja sigui per cel, terra o 

aigua.

Totes les opcions són realitzables de forma 
individual, en parella, en família o en petits 

grups i els preus s’ajusten al nombre d’aventu-
rers. Només cal que escolliu la que més us 

agradi i feu la vostra reserva.
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barrancs

La pràctica del barranquisme, consisteix 
a realitzar un itinerari descendent per 

un torrent engorjat, on haurem de supe-
rar diferents obstacles fent servir varies 
tècniques: Rapelant amb l’ajuda d’una 

corda, saltant a les gorges d’aigua, 
llançant-nos per tobogans, nedant per 
els corrents, capbuçant-nos i moltes 

coses més. Els nostres guies titulats et 
faran gaudir d’aquesta experiència al 

màxim amb tota seguretat.
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barrancs

PREU (IVA inclòs)

2-3 persones. 50 € / persona
4-10 persones. 42 € / persona
Més de 10 persones. A consultar
Grups mínims de 2 persones

DURADA

4 hores aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a 
partir de 8 anys.

ÈPOCA

D’abril a octubre

HORA

10.00 del matí
(en grups sencers es pot
pactar horari)

DIES DISPONIBLES

De l’1 d’abril al 31 d’octubre
tots els dies

PUNT DE TROBADA

Pla de la Barraca. Vallcebre. 
https://goo.gl/maps/vYpD3a5HY-
Zou1hSp6

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número 018273
Assegurança d’accidents i de RC
Neoprè apropiat segons època de 
l’any, escarpins, casc, arnés, buit, 
bagues.
Trasllat des del final de l’activitat fins 
al punt d’inici

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Banyador
Roba i calçat de recanvi
Crema solar
Aigua i menjar

INFORMACIÓ I RESERVES

Pèndol Guies
www.pendolguies.com
Tel: (34) 650 85 34 79
info@pendolguies.com

DESCENS DE BARRANCS
El Forat Negre és un barranc ideal per iniciar-se en el món del 
barranquisme. És apte per a tots els públics. Està situat en un 

espai amb unes vistes espectaculars. Entretingut per la varietat 
de reptes en poc espai: ràpels, desgrimpades, passos estrets, 
salts i una cova. Tant l’aproximació com el retorn són gairebé 

immediats.
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Forat negre
vallcebre

El Forat Negre és un barranc ideal per a iniciar-se en el barran-
quisme, ideal per a famílies amb canalla o grups que tot just 

comencen en aquest món apassionant, i amb un entorn i unes 
vistes espectaculars. 

Al Forat Negre hi trobarem ràpels, desgrimpades, passos 
estrets i fins i tot una cova. 

Tant l’aproximació al barranc com el retorn són gairebé imme-
diats, una altra de les característiques que el fan un barranc 

apte per a tothom. 

barrancs

PREU (IVA inclòs)

2 persones. 60 € / persona
3-10 persones. 50 € / persona
Grups mínims de 2 persones i 
màxim de 10

DURADA

4 hores aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a 
partir de 8 anys.

ÈPOCA

D’abril a octubre

HORA

9.00 del matí

DIES DISPONIBLES

D’abril a octubre, qualsevol data 
amb reserva prèvia.  

PUNT DE TROBADA

Pla de la Barraca. Vallcebre. 
https://goo.gl/maps/vYpD3a5HY-
Zou1hSp6

EL PREU INCLOU

Guia titulat: Tècnic esportiu en 
descens de barrancs
Assegurança d’accidents i de RC
Material homologat: casc, arnès, 
neoprè, escarpins, vuit i bagues. 

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat espor-
tiu
Banyador
Roba i calçat de recanvi
Crema solar
Aigua i menjar

INFORMACIÓ I RESERVES

Rumb Pirineus
www.rumbpirineus.com
Tel. 625 900 743
rumbpirineus@gmail.com
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Barranc del
Forat Negre

Els barrancs d’una certa entitat i característiques més tècni-
ques, més verticals, ens permeten apreciar en la seva justa 

mesura la força que l’aigua ha emprat per erosionar la roca. Per 
les seves característiques, la progressió ja és més tècnica. 

Aquest tipus de barrancs són una escola perfecta per practicar i 
millorar la nostra tècnica i treballar la nostra força mental.

barrancs

PREU (IVA inclòs)

1 o 2 persones. 135€
3 a 5 persones. 225€/grup
Per participant extra: 43€
Des de CINGLES es mirarà d’ajuntar 
individuals o parelles per formar 
grups de 3 a 5 participants, si no és 
possible, l’activitat està igualment 
garantida per 1 o 2 participants

DURADA

Mig dia 

DIFICULTAT

Baixa – Mitja 
Condició física necessària:  Normal.

PUNT DE TROBADA

Castellar de n’Hug

EL PREU INCLOU

Guia, impostos, Assegurances, 
material tècnic i transport des de 
Castellar de n’Hug.

CAL PORTAR

Banyador i tovallola.
Botes o bambes.

INFORMACIÓ I RESERVES

Cingles, guies de Muntanya
www.guiescingles.cat
Tel.93 825 70 16 / 606 009 947  
info@guiescingles.cat

4



barrancs

PREU (IVA inclòs)

2 persones. 40€ / persona
3 persones. 35€ / persona
4 persones. 30€ / persona
5-8 persones. 25€ / persona
Grups mínims de 2 persones i 
màxim de 8

DURADA

3 hores aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a 
partir de 7 anys.

ÈPOCA

D’abril a octubre

HORA

10.00 del matí i 3:oo de la tarda. (en 
grups sencers es pot pactar horari)

DIES DISPONIBLES

De 18 juliol a 24 de juliol. 
De 9 a 31 d’agost. 
Setembre/Octubre. Dissabtes i 
diumenges. 
Qualsevol dia confirmant grup 
mínim

PUNT DE TROBADA

Plaça del Fort, davant del Forn. (La 
Pobla de Lillet)

EL PREU INCLOU

Guia Tècnic Esportiu de Descens de 
barrancs AEGM Nº 109, Carta 
Professionelle Educateur Sportif 
3811E- D0330 i inscrit en el ROPEC 
amb el número 115 i Número en el 
Cens d’Organitzadors C-186.
Assegurança d’accidents i de RC.
Neoprè apropiat segons època de 
l’any, escarpins, casc, arnés, vuit, 
bagues. Reportage fotogràfic

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Banyador
Roba i calçat de recanvi
Crema solar
Aigua i menjar

INFORMACIÓ I RESERVES

Vivaks Guies
www.vivaksguies.com
Tel. 609311691 
info@vivaksguies.com

BATEIG DE L’OS
RAPEL I TIROLINA EN FAMILIA

El Pas de l’ós i la Farga són dos trams del riu LLobregat 
encaixats i ideals per iniciar-se en el món del barranquisme. 

Cadascun d’ells és un descens curt però molt intens, amb gran 
cabal d’aigua assegurada i ben fresqueta. I són al naixement del 

Llobregat. Aquest programa està disenyat per descobrir el 
barranquisme. Ideal pels més peques de la familia, la parella o 
amb el grup d’amics. 2 rapels i algun salt, també. És apte per 

formació per a tots els públics. Estan situats en un espai espec-
tacular. Entretingut per la varietat de reptes en poc espai: 

ràpels, desgrimpades, passos estrets i salts. Tant l’aproximació 
com el retorn són gairebé immediats. 
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INICIACIÓ BARRANCs
FORAT NEGRE. VALLCEBRE

El Forat Negre és un barranc ideal per iniciar-se en el món del 
barranquisme. És apte per a tots els públics. Està situat en un 

espai amb unes vistes espectaculars. Entretingut per la varietat 
de reptes en poc espai: ràpels, desgrimpades, passos estrets, 
salts i una cova. Tant l’aproximació com el retorn són gairebé 

immediats.

barrancs

PREU (IVA inclòs)

2 persones. 55€/persona
3 persones. 45€/persona
4 persones. 40€/persona 
5-6 persones. 35€/persona
7-8 persones 30€/persona
Contratacio indiviudal a una activi-
tat confirmada 45€
Grups mínims de 2 persones i 
màxim de 8

DURADA

4 hores aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a 
partir de 7 anys.

ÈPOCA

D’abril a octubre

HORA

10.00 del matí
(en grups sencers es pot
pactar horari)

DIES DISPONIBLES

De 18 a 25 de juliol. Cada dia confir-
mant grup 
De 9 al 31 d’agost. Tots els dies 
menys els dimarts i dimecres

PUNT DE TROBADA

Pàrking Església . Front a Bar Cadi 
(Guardiola de Berguedà).
Plaça del Fort. Davant del Forn ( La 
Pobla de Lillet)

EL PREU INCLOU

Guia Tècnic Esportiu de Descens de 
barrancs AEGM Nº 109, Carta 
Porfessionelle Educateur Sportif 
3811ED0330 i inscrit en el ROPEC 
amb el número 115 Número de Cens 
d’Organitzadors C-186
Assegurança d’accidents i de RC
Neoprè apropiat segons època de 
l’any, escarpins, casc, arnés, vuit, 
bagues.
Trasllat des del final de l’activitat fins 
al punt d’inici

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Banyador
Roba i calçat de recanvi
Crema solar
Aigua i menjar

INFORMACIÓ I RESERVES

Vivaks Guies
www.vivaksguies.com
Tel. 609311691 
www.vivaksguies.com
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DESCENS DE BARRANCS
El barranc que més treballem és el Forat Negre, un barranc ideal 
per iniciar-se en el món del barranquisme. És apte per a tots els 
públics. Està situat en un espai amb unes vistes espectaculars. 

Entretingut per la varietat de reptes en poc espai: ràpels, 
desgrimpades, passos estrets, salts i una cova. Tant l’aproxima-

ció com el retorn són gairebé immediats.

Tantmateix, el Berguedà està ple de barrancs per a tots els 
nivells, edats i condicions físiques i les condicions de cadascun 
d'ells pot variar vers l’època del any i la meteorologia esdevin-
guda en dies anteriors. Així doncs no dubtis en trucar-nos per 

adaptar l'activitat a les teves necessitats.

barrancs

PREU (IVA inclòs)

2-3 persones. 50 € / persona
4-10persones. 42 € / persona
Més de 10 persones. A consultar
Grups mínims de 2 persones

DURADA

4 hores aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a 
partir de 8 anys.

ÈPOCA

D’abril a octubre

HORA

10.00 del matí
(en grups sencers es pot
pactar horari)

DIES DISPONIBLES

De l’1 d’abril al 31 d’octubre
tots els dies

PUNT DE TROBADA

Pla de la Barraca. Vallcebre. 
https://goo.gl/maps/vYpD3a5HY-
Zou1hSp6

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC amb 
el número 032162
Assegurança d’accidents i de RC
Neoprè apropiat segons època de 
l’any, escarpins, casc, arnés, buit, 
bagues.
Trasllat des del final de l’activitat fins 
al punt d’inici.

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Banyador
Roba i calçat de recanvi
Crema solar
Aigua i menjar

INFORMACIÓ I RESERVES

Roc&Floc
www.rocandfloc.com
Tel: (34) 669890585
info@rocandfloc.com
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btt
L'orografia de la comarca ens 

ofereix diferents rutes i nivells de 
dificultat per pedalar a gust. Des 
de rutes molt exigents fins a pas-
sejades tranquil.les,  per a fer en 

bicicleta tot terreny.

Algunes propostes pels agosarats 
de la BTT són les rutes de llarga 
distància com el Camí dels Bons 
Homes, la volta al Cadí-Moixeró o 

Pedals del Pedraforca.

També tenim camins més tranqui-
ls com la ruta de les colònies o la 
via verda de Pedret a Cal Rosal. 
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RUTES D’INICIACIÓ
BTT I EN E-BIKE (BICI ELÈCTRICA)

Som una empresa especialitzada en rutes Btt. Les rutes les dissen-
yem en funció del nivell dels participants, buscant els millors 

recorregut segons el nombre de participants, l’edat i les seves 
capacitats. En tot cas, sempre és possible fer meravelloses rutes 
des de qualsevol poble del Berguedà adaptant-se al nivell mínim 

dels participants. Sempre seran rutes amb sortida i tornada al 
mateix punt; gairebé sempre circulars tot i que, potser algun cop, 

serà d’anada i tornada pel mateix camí.
 

En tot cas, a nivell tècnic, les rutes que es faran no requereixen, a 
nivell de Btt, coneixements i habilitats per a ser practicades de 

forma segura. Només cal tenir un mínim d’experiència en bicicleta, 
sabent fer anar els frens i els canvis de forma segura. Abans de 

cada sortida, sempre es fan un seguit d’explicacions adients sobre 
les normes d’actuació i seguretat sobre la bici. 

 

Les rutes d’iniciació poden ser a gairebé qualsevol poble del 
Berguedà. Guardiola, Gósol, Gironella, Casserres, La Pobla de Lillet, 
L’Espunyola, Castellar de n’Hug,... a totes els pobles hi ha possibili-
tats de fer alguna ruta tot i que també és cert que en alguns pobles 

hi ha més recursos turístics que en d’altres. En tot cas, en funció 
d’on estigui el cient es buscarà les rutes més properes. DIES DISPONIBLES

Tot l’any: Cada dia (CAL RESERVA 
PRÈVIA)

PUNT DE TROBADA

En funció de la sortida

EL PREU INCLOU

Guia local.
Assegurança obligatòria d’acci-
dents i de RC.
Bicicleta Btt / E-Bike (segons preus 
i condicions).
Casc (si el client no en té).
Eines / recanvis indispensables / 
bomba d’aire.

CAL PORTAR

Calçat adient (no xancletes ni 
similars)
Roba còmode i adient per anar en 
bicicleta.
Aigua i menjar (es fa una aturada a 
mig camí per fer un mos).

INFORMACIÓ I RESERVES

GuiesBtt.cat
Tel. 610 355 736
www.guiesbtt.cat
info@guiesbtt.cat

btt

PREU (IVA inclòs)

2 persones. 30€/persona 
     45€/persona (inclou bici lloguer)
     60€/persona (inclou e-Bike)
3-5 persones. 25 € / persona 
     40€/persona (inclou bici lloguer) 
     55€/persona (inclou e-Bike)
6-12 persones. 20€/persona
     35€/persona (inclou bici lloguer) 
     50€/persona (inclou e-Bike)
Grups mínims de 2 persones i 
màxim de 12

DURADA

4 hores aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a 
partir de 8 anys.

ÈPOCA

Tot l’any.

HORA

09:00 (estiu) / 10:00 (resta de 
l’any)
(en grups sencers es pot pactar 
horari)
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PARC NATURAL DEL 
CADÍ-MOIXERÓ

Sortida pel Parc Natural, per la vora de 2000m. Fàcil i sense 
dificultats, per poder gaudir d’unes magnífiques vistes i veure el 

bestiar pasturar...

Hi pujarem primer en furgo, tranquils!!

PREU (IVA inclòs)

1 o 2 persones. 110€
3 a 5 persones. 170,50€/grup
Per participant extra: 33€
Des de CINGLES es mirarà d’ajuntar 
individuals o parelles per formar 
grups de 3 a 5 participants, si no és 
possible, l’activitat està igualment 
garantida per 1 o 2 participants

DURADA

Mig dia  (matí o tarda)

DIFICULTAT

Baixa. Condició física necessària 
normal.

ÈPOCA

Tot l’any

DIES DISPONIBLES

Tot l’any

PUNT DE TROBADA

Castellar de n’Hug

EL PREU INCLOU

Guia, impostos, Assegurances, 
material i transport des de Castellar 
de n’Hug

CAL PORTAR

Botes o bambes i roba adequada

INFORMACIÓ I RESERVES

Cingles, guies de Muntanya
www.guiescingles.cat
Tel. 93 825 70 16 / 606 009 947
info@guiescingles.cat

btt
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SORTIDES EN BTT
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

GuiesBtt.cat som una empresa especialitzada en rutes Btt. Les rutes les 
dissenyem en funció del nivell dels participants, buscant es millors 

recorregut segons el nombre de participants, l’edat i les seves capaci-
tats. Només cal tenir un mínim d’experiència bicicleta, sabent fer anar 

els frens i els canvis de forma segura. Abans de cada sortida, sempre es 
fan un seguit d’explicacions adients sobre les normes d’actuació i 

seguretat sobre la bici.
 

Des de Guardiola de Berguedà tenim 7 propostes de sortides en Btt (a la 
carta), en funció del nivell i aptituds dels participants. Amb uns recorre-
guts d’entre 11 km. i 29 km., i amb diferents desnivells acumulats, n’hi ha 

5 considerades “Rutes Verdes” i 2 que són “Rutes Blaves”. Les Rutes 
Verdes són per practicants molt ocasionals mentre que les blaves són 

per aficionats que ja fan algunes sortides, encara que sigui molt de tant 
en tant i sense dificultats ni desnivells importants.

 

Per a les sortides des de GuiesBtt.cat es pot llogar la bici (ja sigui tradi-
cional o bé elèctrica) amb el casc (obligatori). Abans d’iniciar la sortida 

s’explicaran les diferents propostes i es valoraran en funció del nivell i les 
capacitats dels participants.

 

Opcionalment, amb un petit suplement, es pot disposar d’una cadireta 
posterior per a infants de menys de 25 kg. 

DIES DISPONIBLES

Tot l’any: Cada dia (CAL RESERVA 
PRÈVIA)

PUNT DE TROBADA

En funció de la sortida: Rodalies 
piscina municipal / Carrer de 
l’Estació 

EL PREU INCLOU

Guia local.
Assegurança obligatòria d’acci-
dents i de RC.
Bicicleta Btt / E-Bike (segons preus 
i condicions).
Casc (si el client no en té).
Eines / recanvis indispensables / 
bomba d’aire.

CAL PORTAR

Calçat adient (no xancletes ni 
similars)
Roba còmode i adient per anar en 
bicicleta.
Aigua i menjar (si es vol fer una 
aturada a mig camí per fer un mos).
Casc (si es té)

INFORMACIÓ I RESERVES

GuiesBtt.cat
www.guiesbtt.cat
Tel. 610 355 736
info@guiesbtt.cat

btt

PREU (IVA inclòs)

2 persones: 30€/persona
     45€/persona (lloguer bici)
     60€/persona (lloguer E-Bike)
3-5 persones: 25€/persona
     40€/persona (lloguer bici)
     55€/persona (lloguer E-Bike)
6-12 persones: 20€/persona
     35€/persona (lloguer bici)
     50€/persona (lloguer E-Bike)
Cadireta posterior per a menys
de 25 kg (3 €)
NOTA: En tots els casos, inclou casc.
Grups mínims de 2 persones i màxim 
de 12

DURADA

4 hores aproximadament (en funció 
del nivell)

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a partir 
de 8 anys.

ÈPOCA

Tot l’any.

HORA

9:00 (estiu) / 10:00 (resta de l’any)
(en grups sencers es pot pactar 
horari)
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SORTIDES EN BTT
LA POBLA DE LILLET

GuiesBtt.cat som una empresa especialitzada en rutes Btt. Les rutes 
les dissenyem en funció del nivell dels participants, buscant es millors 
recorregut segons el nombre de participants, l’edat i les seves capaci-
tats. Només cal tenir un mínim d’experiència bicicleta, sabent fer anar 

els frens i els canvis de forma segura. Abans de cada sortida, sempre es 
fan un seguit d’explicacions adients sobre les normes d’actuació i 

seguretat sobre la bici. 
 

Des de La Pobla de Lillet tenim 10 propostes de sortides en Btt (a la 
carta), en funció del nivell i aptituds dels participants. D’aquestes, n’hi 

ha 5 que són “Rutes Verdes” i “Rutes Blaves” (la resta són “Rutes 
Vermelles i Negres”, d’alt nivell) amb uns recorreguts que van des dels 7 
km. fins als 27 km., i amb diferents desnivells. Les Rutes Verdes són per 

practicants molt ocasionals mentre que les blaves són per aficionats 
que ja fan algunes sortides, encara que sigui molt de tant en tant i 

sense dificultats ni desnivells importants.
 

Per a les sortides des de GuiesBtt.cat es pot llogar la bici (ja sigui 
tradicional o bé elèctrica) amb el casc (obligatori). Abans d’iniciar la 

sortida s’explicaran les diferents propostes i es valoraran en funció del 
nivell i les capacitats dels participants.

 

Opcionalment, amb un petit suplement, es pot disposar d’una cadireta 
posterior per a infants de menys de 25 kg. 

DIES DISPONIBLES

Tot l’any: Cada dia (CAL RESERVA 
PRÈVIA)

PUNT DE TROBADA

En funció de la sortida: Barri del 
Firal / Aparcament Senyalitzat 
carretera a Guardiola.

EL PREU INCLOU

Guia local.
Assegurança obligatòria d’acci-
dents i de RC.
Bicicleta Btt / E-Bike (segons preus 
i condicions).
Casc (si el client no en té).
Eines / recanvis indispensables / 
bomba d’aire.

CAL PORTAR

Calçat adient (no xancletes ni 
similars)
Roba còmode i adient per anar en 
bicicleta.
Aigua i menjar (si es vol fer una 
aturada a mig camí per fer un mos).
Casc (si es té)

INFORMACIÓ I RESERVES

GuiesBtt.cat
www.guiesbtt.cat
Tel. 610 355 736
info@guiesbtt.cat

btt

PREU (IVA inclòs)

2 persones. 30€/persona 
     45€/persona (inclou bici lloguer)
     60€/persona (inclou e-Bike)
3-5 persones. 25 € / persona 
     40€/persona (inclou bici lloguer) 
     55€/persona (inclou e-Bike)
6-12 persones. 20€/persona
     35€/persona (inclou bici lloguer) 
     50€/persona (inclou e-Bike)
Cadireta posterior per a menys
de 25 kg (3 €)
NOTA: En tots els casos, inclou casc.
Grups mínims de 2 persones i màxim 
de 12

DURADA

4 hores aproximadament (en funció 
del nivell) per les rutes verdes i blaves.

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a partir 
de 8 anys.

ÈPOCA

Tot l’any.

HORA

9:00 (estiu) / 10:00 (resta de l’any)
(en grups sencers es pot pactar 
horari)
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Un parapent és una activitat 
esportiva en el medi natural 
que consisteix en enlairar-se 

des d’un punt elevat del relleu 
que tingui un mínim de desni-

vell per poder aprofitar els 
corrents ascendents i volar 
gràcies a l’aeronau feta de 
corda i tela a la qual estem 

subjectats.

Experts de tot el món coinci-
deixen en què el Berguedà és 
una zona excepcional per a la 
pràctica del vol en parapent, 
tant lliure com en paramotor, 

perquè reuneix totes les carac-
terístiques necessàries per 

ser-ho: orientació adequada, 
varietat geològica i geogràfica, 
condicions aerològiques idò-

nies, bona xarxa de comunica-
ció per carretera, proximitat 

entre poblacions, proximitat a 
les grans àrees metropolitanes 

i serveis turístics.

Us animeu a alçar el vol?

pARAPENT
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vol en parapent des 
de la Figuerassa

Des de xtrem.cat us oferim una aproximació a una de les moda-
litats més de moda del parapent, l’anomenat “hike&fly” traduït 

com un simple caminar i volar.

L’activitat consta d’un primer desplaçament amb vehicle fins al  
petit Santuari de Corbera, al municipi de Castellar del Riu, des 

d’on caminarem durant uns 25 minuts fins a l’enlairament de la 
Figuerassa. Nivell de la caminada molt fàcil.

Un cop a l’enlairament de la Figuerassa és gairebé obligatori 
acostar-nos fins als miradors, uns 5 minuts més,  des d’on 
podrem contemplar a l’horitzó gran part de la Catalunya 

central,  des de la serralada de Montserrat fins al Montseny. 
Al Sud. el baix Berguedà amb Casserres, Gironella, Avià, Berga.

A l’Est.  l’embassament de la Baells, Vilada, Borredà
I al Nord la majestuosa Serralada del Cadí -Moixeró.

Però el principal atractiu del vol de la Figuerassa es troba just a 
sota, als seus peus, el Santuari de Queralt, cor de la comarca i 

on ens encanta passar-nos les hores volant i volant.

PREU (IVA inclòs)

Vol 110 € / persona
Opcional: Reportatge fotogràfic /vídeo 
20 € / persona

DURADA

3 hores aproximadament però pot 
variar segons les condicions del vent a 
l’enlairament.

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i recomanable 
per a nens a partir de 13 anys.

ÈPOCA

Tot l’any

HORA

Varia segons l’època de l’any. 
Primavera i Tardor: vol matí 10:00h  vol 
tarda 16:00
Estiu: vol matí 9:30h  vol tarda 18:00
Hivern:  vol únic 11:00 

PUNT DE TROBADA

Punt d’Informació i turisme del 
Berguedà
Recollim a Hotel, al Càmping.
Restaurant La Cabana

EL PREU INCLOU

Pilot titulat 
Assegurança d’accidents i de RC
Trasllat des del punt de trobada fins 
a l’enlairament i des de l’aterratge 
fins al punt de trobada.

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat espor-
tiu de muntanya
Ulleres de Sol
Guants fins
Una dessuadora o paravent. 
Un anorac a l’hivern.
Aigua

INFORMACIÓ I RESERVES

Parapent xtrem.cat
www.xtrem.cat
Tel. 629506696
xavi@xtrem.cat
INSTAGRAM: @xtrem.cat

pARAPENT
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parapent biplaça
Passa un matí o una tarda, descobrint què és l'esport del para-

pent, fent una passejada pels aires del Berguedà .

Descobreix els secrets d'aquest esport de mans de gent local i 
fanàtics del l'aire.

PREU (IVA inclòs)

100 € per persona
Taxi des de l aterratge fins a la sortida 
20 euros.

DURADA

De 2 a 3 hores depenent de la metereo-
logia.

DIFICULTAT

Es apte per a totes les edats, hem de fer 
una petita carrera per sortir i aterrar. No 
és apte per a embarassades i gent que 
tingui problemes cardiovasculars . El 
pes màxim per a fer l'activitat és de 
100kg

ÈPOCA

Tot l’any

HORA

Al mati l'hora de trobada serà a les 
10.00, pujarem fins a la sortida (40min) , 
esperarem les millors condicions aerolò-
giques mentre preparem el material i 
ens equipem per l'ocasió.
A la tarda l'hora de trobada serà a les 
17.00 hores

PUNT DE TROBADA

Ens trobarem a l'oficina comarcal 
de turisme del Berguedà

EL PREU INCLOU

Pilot titulat 
Assegurança d’accidents i de RC
Material necessari per emprendre el 
vol (casc, arnés, parapent)

CAL PORTAR

Bambes o botes de muntanya, 
pantalons llargs i una jaqueta.
És possible portar ulleres de sol.

INFORMACIÓ I RESERVES

Pep Casals
Tel. 676404085

pARAPENT
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puenting

El salt de pont o pònting és un 
esport d'aventura que consis-
teix en saltar amb les cames 
lligades a un elàstic des d'un 

pont o alguna estructura alta i 
fixa semblant.

Un cop s’ha saltat -subjectats 
al pont mitjançant un arnés i 

una corda-, es produeix un gran 
balanceig o pèndol. Aquesta 

activitat ofereix una sensació  
molt intensa, però breu.

El Berguedà disposa de diver-
sos ponts amb una alçada i 
característiques idònies per 
realitzar aquesta activitat.

PREU (IVA inclòs)

2 persones. 30€/persona 
     45€/persona (inclou bici lloguer)
     60€/persona (inclou e-Bike)
3-5 persones. 25 € / persona 
     40€/persona (inclou bici lloguer) 
     55€/persona (inclou e-Bike)
6-12 persones. 20€/persona
     35€/persona (inclou bici lloguer) 
     50€/persona (inclou e-Bike)
Cadireta posterior per a menys
de 25 kg (3 €)
NOTA: En tots els casos, inclou casc.
Grups mínims de 2 persones i màxim 
de 12

DURADA

4 hores aproximadament (en funció 
del nivell) per les rutes verdes i blaves.

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a partir 
de 8 anys.

ÈPOCA

Tot l’any.

HORA

9:00 (estiu) / 10:00 (resta de l’any)
(en grups sencers es pot pactar 
horari)
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INICIACIÓ PUENTING 
PEDRAFORCA

El nostre puenting el farem al pont de Saldes amb una de les 
millors vistes, tenint el Pedraforca a les nostres esquenes.

Això farà que no només tinguis un record d’una experiència 
increïble de pura adrenalina sinó que a més tindràs immortalit-

zat el moment amb una perspectiva impressionant.

El salt durarà uns minuts però tindràs les sensacions a la teva 
memòria per tota la vida. Vine a gaudir de tota una experiència 
on la diversió i la seguretat seran les predominants d’un gran 

dia de Puenting.

PREU (IVA inclòs)

35 euros/persona el primer salt
10 euros/persona repetició

DURADA

No té una durada establerta

DIFICULTAT

No requereix experiència prèvia

ÈPOCA

Tot l’any

HORA

A consultar prèvia reserva

DIES DISPONIBLES

Tot l’any 

PUNT DE TROBADA

Pàrquing Puenting Pèndol Guies 
https://goo.gl/maps/KcU3wK-
CyUptnhMsNA

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número 018273
Assegurança d’accidents i de RC
Material específic individual.

CAL PORTAR

Roba còmoda per l’activitat

INFORMACIÓ I RESERVES

Pèndol Guies
www.pendolguies.com
Tel: (34) 650 85 34 79
info@pendolguies.com

puenting
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PREU (IVA inclòs)

Vol 110 € / persona
Opcional: Reportatge fotogràfic /vídeo 
20 € / persona

DURADA

3 hores aproximadament però pot 
variar segons les condicions del vent a 
l’enlairament.

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i recomanable 
per a nens a partir de 13 anys.

ÈPOCA

Tot l’any

HORA

Varia segons l’època de l’any. 
Primavera i Tardor: vol matí 10:00h  vol 
tarda 16:00
Estiu: vol matí 9:30h  vol tarda 18:00
Hivern:  vol únic 11:00 

PUNT DE TROBADA

Pàrquing Puenting Pèndol Guies 
https://goo.gl/maps/KcU3wK-
CyUptnhMsNA

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número 032162
Assegurança d’accidents i de RC
Material específic individual.

CAL PORTAR

Roba còmoda per l’activitat

INFORMACIÓ I RESERVES

Roc&Floc
www.rocandfloc.com
Tel: (34) 669890585
info@rocandfloc.com

puentingINICIACIÓ PUENTING 
PEDRAFORCA

El nostre puenting el farem al pont de Saldes amb una de les 
millors vistes, tenint el Pedraforca a les nostres esquenes.

Això farà que no només tinguis un record d’una experiència 
increïble de pura adrenalina si no que a més tindràs immortalit-

zat el moment amb una perspectiva impressionant.

El salt durarà uns minuts però tindràs les sensacions a la teva 
memòria per tota la vida. Vine a gaudir de tota una experiència 
on la diversió i la seguretat seran les predominants d’un gran 

dia de Puenting.

PREU (IVA inclòs)

35 euros/persona el primer salt
10 euros/persona repetició

DURADA

No té una durada establerta

DIFICULTAT

No requereix experiència prèvia

ÈPOCA

Tot l’any

HORA

A consultar prèvia reserva

DIES DISPONIBLES

Tot l’any 
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SENDERISME

Hom pot descobrir el Berguedà de 
moltes maneres però, sens dubte, la 

millor forma de penetrar en la intimitat 
dels seus paisatges és fer-ho a peu.

Els antics camins tradicionals, la majo-
ria d’origen medieval, conviden al cami-

nant a fer un viatge en el temps; un 
viatge pausat, tranquil, un viatge per 
evocar, per exemple, l'exili càtar dels 

“bons homes”. Els camins de ferradura 
encara recorden el pas orgullós del 

cavaller i trobador Guillem de Bergue-
dà, o les anades silencioses d’en 

Ramon Vila, el maquis conegut com 
Caracremada, o el pas lleuger dels 

segadors que creuaven l’imposant Cadí 
pel pas dels Gosolans. 
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PREU (IVA inclòs)

1 o 2 persones. 115€
3 a 5 persones. 145€/grup
Per participant extra: 29€
Des de CINGLES es mirarà d’ajuntar 
individuals o parelles per formar 
grups de 3 a 5 participants, si no és 
possible, l’activitat està igualment 
garantida per 1 o 2 participants

DURADA

Mig dia llarg

DIFICULTAT

Baixa, condició física necessària 
Normal.

ÈPOCA

Tot l’any

DIES DISPONIBLES

Tot l’any

PUNT DE TROBADA

Castellar de n’Hug

EL PREU INCLOU

Guia, impostos, Assegurances, 
material i transport des de Castellar 
de n’Hug

CAL PORTAR

Motxilla amb aigua i menjar.
Botes de muntanya i roba adequada

INFORMACIÓ I RESERVES

Cingles, guies de Muntanya
www.guiescingles.cat
Tel. 93 825 70 16 / 606 009 947
info@guiescingles.cat

COLL DE LA CREUETA/COLL 
DEL REMOLÓ. INICIACIÓ II

Excursió pel cordal o divisòria d’aigües que separa el Berguedà 
del Ripollès. 

La sortida transcorre pels 2000m d’alçada des d’on s’albiren la 
vall de la Cerdanya, els Pirineus i la vall de Ribes, tot sota als 
peus del Puigmal. Descobrirem també les construccions de 
pedra seca que servien de recer als pastors de Castellar de 

n’Hug i el seu bestiar.

SENDERISME
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PREU (IVA inclòs)

50€ per persona
Grups mínims de 4 persones i 
màxim de 10

DURADA

6h hores aproximadament

DIFICULTAT

Nivell Exigent

ÈPOCA

De juliol a setembre

HORA

8.00 del matí

DIES DISPONIBLES

De dilluns a diumenge  
Del 20 de juliol al 30 de setembre
 

PUNT DE TROBADA

Aparcament Empedrats (Bagà)

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número  034734
Assegurança d’accidents i de RC
Material didàctic, Joëlette, barra 
direccional i/o intèrpret.

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Motxilla 25L mínim
Roba i calçat de recanvi
Crema solar
Aigua i menjar saludable

INFORMACIÓ I RESERVES

Guies d’Arrel
www.guiesdarrel.com 
Tel. 654 960 553
guiesdarrel@gmail.com

Cim del moixeró
Ascensió al cim del Moixeró, pic fronterer entre la comarca de la 
Cerdanya i el Berguedà. Els seus 2.090m d’alçada són modes-

tos comparats amb els seus companys del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró, però el paisatge ens meravellarà amb els seus 

espectaculars prats verds.

Podràs gaudir d’unes grans vistes del Cadí, del Pedraforca i de 
la plana de la Cerdanya amb el Pirineu de fons. On descobriràs 

la flora, fauna, geologia i història que ens amaga aquesta magní-
fica muntanya.

SENDERISME
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PREU (IVA inclòs)

40€ per persona
Grups mínims de 3 persones i 
màxim de 10.

DURADA

3 hores

DIFICULTAT

Nivell fàcil

ÈPOCA

De juliol a setembre

HORA

9.00h del matí

DIES DISPONIBLES

De dilluns a diumenge  
Del 20 de juliol al 30 setembre

PUNT DE TROBADA

Aparcament empedrats (Bagà)

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número  034734
Assegurança d’accidents i de RC
Material didàctic, Joëlette, barra 
direccional i/o intèrpret.

CAL PORTAR

Botes o calçat muntanya
Motxilla 25L mínim
Roba i calçat de recanvi
Crema solar
Aigua i menjar saludable

INFORMACIÓ I RESERVES

Guies d’Arrel
www.guiesdarrel.com 
Tel. 654 960 553
guiesdarrel@gmail.com

EMPEDRATS
Descobrirem els Empedrats de Bagà. Unes parets de roca 
impressionant, on baixa l’aigua formant-hi gorgues i salts 

d’aigua, on anirem a descobrir l’impressionant salt de la Cua de 
Cavall, fantàstic salt d’aigua que permetrà, als més atrevits, 

refrescar-se durant aquests dies de calor.

SENDERISME
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PREU (IVA inclòs)

50€ per persona
Grups mínims de 4 persones i 
màxim de 10

DURADA

5 hores

DIFICULTAT

Nivell Mitjà

ÈPOCA

De juliol a octubre

HORA

8.30h del matí

DIES DISPONIBLES

De dilluns a diumenge  
Del 20 de juliol al 30 d’octubre

PUNT DE TROBADA

Font Freda, Saldes

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número  034734
Assegurança d’accidents i de RC
Material didàctic, Joëlette, barra 
direccional i/o intèrpret.

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Motxilla 25L mínim
Roba i calçat de recanvi
Crema solar
Aigua i menjar saludable

INFORMACIÓ I RESERVES

Guies d’Arrel
www.guiesdarrel.com 
Tel. 654 960 553
guiesdarrel@gmail.com

SERRA D’ENSIJA
Hi trobarem frondosos boscos, torrents d’aigua i, a les zones 

més elevades, preciosos prats alpins. El punt més alt de la serra 
és el cim de la Gallina Pelada (2.317m) que malgrat la seva 

modesta alçada, ens ofereix unes grans vistes panoràmiques 
amb l’omnipresent figura del Pedraforca com a teló de fons.

SENDERISME
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PREU (IVA inclòs)

2 persones.  36€ / persona
3-4 persones. 32 € / persona
5 o + persones. 30 € / persona
Grups mínims de 2 persones

DURADA

3h aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per a majors de 10 anys

ÈPOCA

Recomanable d'abril a octubre

HORA

9.00h del matí, tot i que es pot 
pactar horari amb grups grans.

DIES DISPONIBLES

Tot l'any, cal reserva prèvia i subjec-
te a condicions climatològiques 
(sobretot a l’hivern).

PUNT DE TROBADA

Pàrquing de Coll de Pal.

EL PREU INCLOU

Guia titulat AEGM i UIMLA i inscrit en 
el ROPEC amb el número 032581.
Assegurança d’accidents i de RC.
Explicacions durant l'itinerari en 
Català, Castellà o Anglès.
Degustació de productes de la zona 
en acabar l'itinerari.

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Bastons (recomanable)
Crema solar
Aigua i menjar ( 1l i menjar tipus 
barretes energètiques, fruits secs...)

INFORMACIÓ I RESERVES

Marxants de Muntanyes
Pau Curriu Gimenez
www.marxantsdemuntanyes.cat
Tel. 649292024
info@marxantsdemuntanyes.cat

La Tosa (Tosa d’Alp)
Pujarem a un dels sostres del Berguedà, on podrem gaudir de 
les vistes a 360º que ens ofereix aquest cim, així com conèixer 

la seva diversitat de fauna i flora i descobrir l’evolució de les 
diferents activitats que s’hi han portat a terme en aquest indret.

SENDERISME

24



PREU (IVA inclòs)

2 persones.  36€ / persona
3-4 persones. 32 € / persona
5 o + persones. 30 € / persona
Grups mínims de 2 persones 

DURADA

4h 30min aproximadament

DIFICULTAT

Notable. Apte per a majors de 15 
anys.

ÈPOCA

Tot l’any.
Recomanable d'abril a octubre.

HORA

9.00 del matí, tot i que es pot pactar 
horari amb grups grans.

DIES DISPONIBLES

Tot l'any, cal reserva prèvia i subjec-
te a condicions climatològiques 
(sobretot a l’hivern).

PUNT DE TROBADA

Pàrquing costat rotonda d’entrada a 
Gósol, davant Hostal Cal Franciscó.

EL PREU INCLOU

Guia titulat AEGM i UIMLA i inscrit en 
el ROPEC amb el número 032581.
Assegurança d’accidents i de RC.
Explicacions durant l'itinerari en 
Català, Castellà o Anglès.
Degustació de productes de la zona 
en acabar l'itinerari.

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Bastons (recomanable)
Crema solar
Aigua i menjar ( 1l i menjar tipus 
barretes energètiques, fruits secs...)

INFORMACIÓ I RESERVES

Marxants de Muntanyes
Pau Curriu Gimenez
www.marxantsdemuntanyes.cat
Tel. 649292024
info@marxantsdemuntanyes.cat

Pedraforca 360º
Itinerari circular de 17km aproximadament, que dóna la volta a 

la muntanya del Pedraforca. Aquest recorregut ens permet 
conèixer les quatre cares del massís.

Coneixerem el camí que feien els segadors de Gósol per anar a 
la Cerdanya, la gran cara nord del Pedra, descobrir el refugi Lluís 

Estàsen i la tartera així com també la zona minera de Coll de 
Jou fins a tornar arribar al punt d’inici a Gósol.

Deixa’t portar per la muntanya emblemàtica de Catalunya i 
disfrutar del paisatge que ens ofereix aquesta i els seus voltants

SENDERISME
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PREU (IVA inclòs)

2 persones.  36€ / persona
3-4 persones. 32 € / persona
5 o + persones. 30 € / persona
Grups mínims de 2 persones 

DURADA

4h 30min aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per a majors de 15 anys.

ÈPOCA

Tot l’any.
Recomanable d'abril a octubre.

HORA

9.00 del matí, tot i que es pot pactar 
horari amb grups grans

DIES DISPONIBLES

Tot l'any, cal reserva prèvia i subjec-
te a condicions climatològiques 
(sobretot a l’hivern).

Volta per Vilada
Itinerari circular de 12,5km aproximadament. Recorregut que 

ens mostra diferents canvis de paisatge, entre la cara nord 
humida de la serra del Picancel i la  ara sud amb els seus com-

glomerats asolellats montsarretins. Pujarem al Serrat de Migdia 
(mirador de primer ordre del Berguedà i del Pirineu). 

Itinerari ideal per a la iniciació al senderisme, amb desnivells i 
longituds moderades.

SENDERISME

PUNT DE TROBADA

Jardins dels gronxadors (Vilada).

EL PREU INCLOU

Guia titulat AEGM i UIMLA i inscrit en 
el ROPEC amb el número 032581.
Assegurança d’accidents i de RC
Explicacions durant l'itinerari en 
Català, Castellà o Anglès.
Degustació de productes de la zona 
en acabar l'itinerari.

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Bastons (recomenable)
Crema solar
Aigua i menjar ( 1l i menjar tipus 
barretes energètiques, fruits secs...)

INFORMACIÓ I RESERVES

Marxants de Muntanyes
Pau Curriu Gimenez
www.marxantsdemuntanyes.cat
Tel. 649292024
info@marxantsdemuntanyes.cat
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PREU (IVA inclòs)

150€ per a un grup de màxim 8 
persones.

DURADA

Temps aprox: 4h (parades i visita a 
la cova incloses)

DIFICULTAT

Baixa. A partir de 8 anys.

ÈPOCA

Primavera – estiu – tardor 

HORA

A convenir. Recomanem a les 9:00h 
al punt de trobada.

DIES DISPONIBLES

De maig a novembre.

PUNT DE TROBADA

Hostal Les Fonts. Castellar de n’Hug

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número 016222. 
Transport en taxi des del punt final 
de la ruta fins al punt d’inici.
Casc per a la visita a la cova.
Assegurança d’accidents i de RC.

CAL PORTAR

Roba i calçat còmode per a caminar 
per muntanya.
Impermeable.
Motxilla còmode.
Llum frontal o llanterna. 
Crema solar.
Gorra o barret.
Aigua i alguna cosa per menjar.

INFORMACIÓ I RESERVES

Rumb Pirineus
www.rumbpirineus.com
Tel. 625 900 743
rumbpirineus@gmail.com

LA CAPÇALERA DEL 
RIU LLOBREGAT

Us proposem una excursió que transcorre íntegrament en 
baixada i que ens donarà a conèixer la capçalera del riu Llobre-
gat. Per a fer-ho possible, us recollim al final de la ruta proposa-

da, per a remuntar-vos fins a l’inici del recorregut, a 1.900m 
d’alçada, just a la divisòria d’aigües Segre-Llobregat. 

Durant l’excursió, gaudirem dels paisatges alpins de l’alta 
muntanya Berguedana, coneixerem la fauna que habita la zona, 
descobrirem els secrets de la geologia, que ens remunta milions 

d’anys enrere fins a antics oceans i volcans descomunals que 
van explotar molt a prop d’aquesta zona; visitarem Castellar de 

n’Hug, un petit municipi d’origen medieval que al 1984 va ser 
qualificat com un dels pobles més bonics d’Espanya i finalment, 

descobrirem i entendrem l’origen del riu Llobregat. 

Una ruta molt complerta, idònia per a famílies, amb alguna 
sorpresa amagada que agradarà tant a petits com a grans.

SENDERISME
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PREU (IVA inclòs)

150€ per a un grup de màxim 8 
persones.

DURADA

Temps aprox: 4h30’ (parades 
incloses)

DIFICULTAT

Baixa. A partir de 10 anys. 

ÈPOCA

Primavera – estiu – tardor 

HORA

A convenir. Recomanem a les
9:00h al punt de trobada.

DIES DISPONIBLES

De maig a novembre.

PUNT DE TROBADA

Davant del Restaurant La Rectoria. 
Vallcebre

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número 016222. 
Transport en taxi des del punt final 
de la ruta fins al punt d’inici.
Assegurança d’accidents i de RC.

CAL PORTAR

Roba i calçat còmode per a caminar 
per muntanya.
Impermeable.
Motxilla còmode.
Crema solar.
Gorra o barret.
Aigua i alguna cosa per menjar.

INFORMACIÓ I RESERVES

Rumb Pirineus
www.rumbpirineus.com
Tel. 625 900 743
rumbpirineus@gmail.com

ELS ÚLTIMS DIES DELS DINOSAURES
I ELS CINGLES DE VALLCEBRE

Una excursió lineal pensada per a tota la família, en la que us 
recollirem al punt final de la ruta, per a remuntar-vos en taxi fins al 

seu punt d’inici. 

La sortida transcorre pràcticament en pla i baixada durant tot el 
seu recorregut, excepte en un parell d’ocasions, en la que el camí 

ascendeix en molt poca mesura per a oferir-nos unes vistes 
magnífiques sobre els seus voltants. Durant la ruta, gaudirem 

d’un dels jaciments paleontològics més extensos d’Europa, ens 
fixarem en la geologia fascinant de la zona, coneixerem el passat 
dels seus habitants i gaudirem d’unes vistes privilegiades sobre 

gran part de les serralades de la comarca.

Una proposta que ens mostra una de les zones més interessants 
de l’Alt Berguedà. 

SENDERISME
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PREU (IVA inclòs)

Aparcament del refugi de Rebost – 
aparcament del Telecabina 
Cadí-Moixeró: 75€ (màxim 8 perso-
nes)

DURADA

Ruta a peu: 2 hores
Total activitat: mig dia

DIFICULTAT

Mitja, degut al desnivell negatiu. 

ÈPOCA

Estiu

HORA

A convenir. Recomanem a les 
08:30h a Bagà.

DIES DISPONIBLES

De finals de juny a principis de 
setembre. Consultar web de la 
Molina www.lamolina.cat/estiu/es-
tacio/telecabina/

PUNT DE TROBADA

Bagà. Carrer Raval, 97

EL PREU INCLOU

Transport de fins a 8 persones entre 
l’aparcament del Refugi de Rebost i 
l’aparcament del Telecabina 
Cadí-Moixeró (estació d’esquí de la 
Molina). 
Assegurança d’accidents i de RC 
durant el trajecte en furgoneta.
No inclou el bitllet del telecabina.

CAL PORTAR

Roba i calçat còmode
Impermeable 
Roba d’abric (la ruta comença per 
sobre dels 2.500m).
Motxilla còmode
Mapa o track de la ruta
Crema solar
Gorra o barret
Aigua i alguna cosa per menjar

INFORMACIÓ I RESERVES

TaxiTrail
www.taxitrail.com
Tel. 686 349 857
info@taxitrail.com

DEL CIM DE LA TOSA
AL REFUGI DE REBOST

L’excursió proposada segueix en tot moment l’itinerari de Cavalls del 
Vent (marques taronges). A l’inici, la ruta transcorre resseguint la 

carena de la muntanya, amb una vegetació escassa típica d’aques-
tes alçades que ens permet tenir un gran camp visual i on, amb una 

mica de sort, podem gaudir de  la  presència de fauna típica 
d’aquests entorns com ara l’isard, la marmota o el voltor. A mesura 
que anem baixant i una vegada passada la collada de Comafloriu, 

entrem als dominis del pi negre, passant per la zona de Pla Bagà on 
coincidim amb la ruta interpretativa que ens parla del trencapinyes 

(un ocell molt peculiar que habita aquests estatges). Travessada 
aquesta bonica part, on el bosc deixa espai als prats subalpins, 

arribem a l’aparcament de la ruta del trencapinyes. Continuem pel 
corriol (marques taronges de Cavalls del Vent), que segueix baixant 
en direcció a Rebost i la vegetació canvia de nou, apareixent ja el pi 

roig i altres arbres i arbustos típics de l’estatge muntà. Sense 
adonar-nos-en, arribem al refugi de Rebost, on si tenim ganes de 

conèixer la vegetació de la zona, podem fer el recorregut dels arbres 
que ens proposen des d’aquest refugi. I si voleu posar en pràctica la 

vostra orientació, el refugi compta amb diversos circuits per a 
passar una bona estona.

SENDERISME
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PREU (IVA inclòs)

Fins a 3 persones / 130€ preu total 
per grup
De 3 a 6 persones / 150€ preu total 
per grup

DURADA

4-5 hores

DIFICULTAT

Sense dificultat. Apte per tots els 
públics

ÈPOCA

De juny a novembre

HORA

A convenir (recomanem a les 
09:00h)

DIES DISPONIBLES

De principis de juny a mitjans de 
novembre (pista de muntanya 
tancada a l’hivern)

PUNT DE TROBADA

Bagà. Carrer Raval, 97.

EL PREU INCLOU

Transport de fins a 6 persones 
durant la mateixa ruta (punt d’inici 
Bagà, punt final Bagà)
Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número 016222. 
Assegurança d’accidents i de RC 
durant el trajecte en furgoneta.
Assegurança d’accidents i de RC 
durant les petites excursions (si se’n 
fan).

CAL PORTAR

Roba i calçat còmode
Jaqueta 
Motxilla còmode
Crema solar
Gorra o barret
Aigua i alguna cosa per menjar
Recomanem càmera de fotos i 
binocles

INFORMACIÓ I RESERVES

TaxiTrail
www.taxitrail.com
Tel. 686 349 857
info@taxitrail.com

PEDRAFORCA I LA VALL DE 
GRESOLET

Una sortida per gaudir del magnetisme que desprèn la muntan-
ya màgica. Durant aquesta ruta, coneixerem el poble més petit 
de Catalunya, descobrirem la part alta de la vall del Bastareny, 

visitarem la vall de Gresolet, amb un dels boscos més ben 
conservats del Parc Natural i gaudirem en tot moment de la 

presència del Pedraforca, el qual podrem observar des de 
diferents punts de vista. Tot això envoltats de paisatges espec-

taculars que de ben segur quedaran a la memòria. 

Una sortida que no et pots perdre si visites el Berguedà!

SENDERISME
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PREU (IVA inclòs)

10€ des de Bagà. Preu total per 
grup de màxim 8 persones. 
14€ des de Guardiola. Preu total per 
grup de màxim 8 persones. 
Consultar preus en cas de fer-la en 
bicicleta.

DURADA

3,5km fins a Bagà. 1h aprox.
6km fins a Guardiola. 1h45 aprox.

DIFICULTAT

Baixa. Ideal per a famílies.

ÈPOCA

D’abril a novembre

HORA

Tot el dia. 

DIES DISPONIBLES

D’abril a novembre. Reserves el 
mateix dia.

PUNT DE TROBADA

Bagà. Carrer Raval, 97. 
Guardiola de Berguedà. Ajuntament. 

EL PREU INCLOU

Transport de fins a 6 persones entre 
Bagà o Guardiola i fins a st. Joan de 
l’Avellanet.
Assegurança d’accidents i de RC 
durant el trajecte en furgoneta.

CAL PORTAR

Roba i calçat còmode per caminar 
per la muntanya
Motxilla còmode
Aigua
Impermeable 

INFORMACIÓ I RESERVES

TaxiTrail
www.taxitrail.com
Tel. 686 349 857
info@taxitrail.com

Via del nicolau
La via del Nicolau és una visita obligada per a aquells que 

vulgueu gaudir de la natura amb la família. Un camí molt agra-
dable que segueix el recorregut que feien les vagonetes que 

baixaven la fusta dels boscos de Gisclareny fins a l’estació de 
tren de Guardiola de Berguedà. 

Aquest és un recorregut lineal, que comença a Sant Joan de 
l’Avellanet i que per un camí fresc i agradable, ens porta a través 

de túnels, passarel·les i un magnífic pont penjant de 35m de 
llargada, fins a Guardiola de Berguedà. 

Per evitar anar i tornar pel mateix recorregut i poder gaudir 
d’una ruta sempre en pla i baixada, et recollim a Guardiola de 
Berguedà o a Bagà i et portem fins a st. Joan de l’Avellanet, on 

comença la Via del Nicolau. 

SENDERISME
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escalada i ferrades

El Berguedà és un territori per gaudir 
verticalment. Disposem de prop de 2 
milers de vies d’escalada esportiva 
equipades sobre una roca calcària i 

conglomerada d’excel·lent qualitat per 
fer amb nens, per a escaladors iniciats 
i per a experts; una zona de vies ferra-

des que permeten iniciar als més 
menuts però també que els més agosa-

rats puguin gaudir dels desploms i 
l’opció d’explorar qualsevol de les esca-
lades de via llarga a la nostra muntan-

ya més emblemàtica: el Pedraforca.

Però per poder fer tot això, primer cal 
aprendre’n de la mà d’un expert. Tot 
seguit trobareu diverses opcions per 

iniciar-vos amb les propostes que han 
preparat els nostres guies.
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PREU (IVA inclòs)

Grups de 2 a 3 persones 45€/persona.
Grups de 4 a 8 persones 38€/persona.
Més de 8 (consultar)

DURADA

3 hores aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a partir 
de 8 anys.

ÈPOCA

Tot l’any

HORA

Matí o tarda
A consultar prèvia reserva

DIES DISPONIBLES

Tot l’any

PUNT DE TROBADA

Pla de la Barraca. Vallcebre. 
https://goo.gl/maps/vYpD3a5HY-
Zou1hSp6

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número 018273
Assegurança d’accidents i de RC
Material específic individual.
Reportatge fotogràfic

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Crema solar
Motxilla amb aigua i menjar
Guants tipus BTT

INFORMACIÓ I RESERVES

Pèndol Guies
www.pendolguies.com
Tel: (34) 650 85 34 79
info@pendolguies.com

INICIACIÓ. VIA FERRADA 
CANALASSA I EMPALOMAR

Tens ganes de gaudir?

Anomenada la roca del Berguedà, la via ferrada de l’empalomar es 
una via ferrada amb unes espectacular vistes panoràmiques de la 
zona que no et deixaran indiferent, a més una de les seves millors 

característiques com és la gran verticalitat que té farà que gaudiu de 
la manera més segura ja sigui en família o en amics. 

Tota una aventura a les valls del Pedraforca!

escalada i ferrades
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PREU (IVA inclòs)

2 persones. 40€ / persona
3 persones. 35€ / persona
4 persones. 30€ / persona 
Grups mínims de 2 persones i 
màxim de 4

DURADA

3 hores aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a 
partir de 6 anys. 

ÈPOCA

Tot l’any

HORA

10.00 del matí i 3:oo de la tarda. (en 
grups sencers es pot pactar horari)

DIES DISPONIBLES

De 18 juliol a 24 de juliol. 
De 9 a 31 d’agost. 
Dissabtes i diumenges tot l’any
Qualsevol dia confirmant grup

PUNT DE TROBADA

Plaça del Fort, davant del Forn. (La 
Pobla de Lillet)
Pàrking Església de Guradiola de 
Bergeudà (Davant Bar Cadi)

EL PREU INCLOU

Guia Tècnic Esportiu de Escalada 
AEGM Nº 109, Carta Professionelle 
Educateur Sportif 3811ED0330 i 
inscrit en el ROPEC amb el número 
115  i Número en el Cens d’Organit-
zadors C-186.
Assegurança d’accidents i de RC.
Casc, arnés, devallador, bagues 
expres, mosquetons, cordes i peus 
de gat.
Reportage fotogràfic

CAL PORTAR

Calçat esportiu amb soles en bon 
estat.
Roba flexible
Crema solar
Aigua i menjar

INFORMACIÓ I RESERVES

Vivaks Guies
www.vivaksguies.com
Tel. 609311691 
info@vivaksguies.com

TAST D’ESCALADA
INICIACIÓ A L’ESCALADA,

RAPEL EN FAMILIA O AMICS
Pujarem per la paret de roca de fort pendent on serà necessari l'ús de 
les mans, i valent-nos d'una tècnica adequada, la nostra força física i 

mental, i ajudats per un calçat especial (peus de gat).

Anirem en tot moment lligats i si es requereix recolzats per una 
corda, així en cas de relliscar no hi haurà caiguda. El descens servirà 

per aprendre la posició  en la tècnica de ràpel.
 

Escalada Esportiva: Modalitat esportiva Olímpica que utilitza ancorat-
ges fixos a la paret prèviament col·locats a la via. Aquests serveixen 

per assegurar als escaladors i donen la garantia que permet 
centrar-se molt més en la tècnica. És la modalitat on debutar.

L’escola d’escalada de Sant Julià està integrada per diverses vies 
d’escalada amb dificultats per a tots el escaladors i debutants. Des 

del 4 grau fins al 6c. També desenvolupem el Tast a Roc de Catllaràs i 
altres escoles del Berguedà.

L’activitat inclou la descoberta del material i equip bàsic, els nusos 
principals amb pràctiques d’encordament, assegurar al company 

(amb assegurador automàtic), aprofitament de les preses de mans i 
peus i la tècnica del descens en ràpel.

escalada i ferrades
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INICIACIÓ. VIA FERRADA 
CANALASSA I EMPALOMAR

Tens ganes de gaudir?

Anomenada la roca del Berguedà, la via ferrada de l’empalomar es 
una via ferrada amb unes espectacular vistes panoràmiques de la 
zona que no et deixaran indiferent, a mes una de les seves millors 

característiques com es la gran verticalitat que té farà que gaudiu de 
la manera més segura ja sigui en família o en amics. 

Tota una aventura a les valls del Pedraforca!

escalada i ferrades

PREU (IVA inclòs)

Grups de 2 a 3 persones 45€/persona.
Grups de 4 a 8 persones 38€/persona.
Més de 8 (consultar)

DURADA

3 hores aproximadament

DIFICULTAT

Fàcil. Apte per famílies i nens a partir 
de 8 anys.

ÈPOCA

Tot l’any

HORA

Matí o tarda
A consultar prèvia reserva

DIES DISPONIBLES

Tot l’any

PUNT DE TROBADA

Pla de la Barraca. Vallcebre. 
https://goo.gl/maps/vYpD3a5HY-
Zou1hSp6

EL PREU INCLOU

Guia titulat i inscrit en el ROPEC 
amb el número 032162
Assegurança d’accidents i de RC
Material específic individual.
Reportatge fotogràfic

CAL PORTAR

Botes de canya alta o calçat esportiu
Crema solar
Motxilla amb aigua i menjar
Guants tipus BTT

INFORMACIÓ I RESERVES

Roc&Floc
www.rocandfloc.com
Tel: (34) 669890585
info@rocandfloc.com
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