
VISITES A FORMATGERIES 
 
Formatgeria Baridà:  Cal Romà (Bar)   

Formatges de gran qualitat elaborats amb la llet de les 

cabres del seu propi ramat, que cada dia surten a pasturar 

pels prats de Bar. 

Cal concertar visita         www.formatgebarida.com  
Tel . 973 384 060 / 628 866 650  
 

Formatgeria Serrat Gros:  Cal Codina (Ossera)   

Formatges de gran qualitat, algun dels quals han guanyat 

diversos premis al concurs World Cheese Awards. Tenen 

el  seu propi ramat de cabres. 

Cal concertar visita         www.formatgeriaserratgros.com 

Tel . 973 11 29 56 / 690 385 556 

A Ossera podeu visitar també: l’herbolisteria Cal Nogué, 

les melmelades de Cal Casal, l‘escultor Nico de Winter i 

l’artista Jaume Rovira. 

 

La granja de la Reula:  

Crta. C-14, km. 169 (Fígols d’Organyà)    

Visita a la granja de la Reula, per veure com elaboren un 

dels millors productes làctics (iogurt i mató) del Pirineu. 

Cal concertar visita   
Tel. 616 69 66 56 / 973 058 012       www.lareula.cat 
 

Formatgeria Cal Majuba :  

Camí Estaho 4 (La Seu d’Urgell) 

Visita d’una formatgeria petita i familiar on podrem 

munyir les ovelles, elaborar formatge i fer-ne algun tast. 

Cal concertar visita  
Tel. 622 218 042 

calmajuba@gmail.com 

 

 

 

ALTRES VISITES 
 

Dinosfera de Coll de Nargó:  Coll de Nargó   

Viatge de 70 milions d’anys per conèixer com es 

reproduïen aquests animals gràcies a l’estudi més recent 

dels seus fòssils, especialment dels recuperats a Coll de 

Nargó, un dels jaciments més importants del món d’ous i 

nius de dinosaure. 

Tel. 636 41 76 78       www.dinosfera.com 

 

Rafting Parc: 

Crta. Circumval·lació, s/n (La Seu d’Urgell) 

Una invitació a l’aventura, on esport i activitat es desenvolupen 

en condicions òptimes de seguretat i comfort. Podem trobar-hi 

diferents activitats per a fer en família: piragüisme, ràfting, 

escalada i btt.  

Tel. 973 360 092         www.raftingparc.cat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karting el Pla:  El Pla de Sant Tirs   

Disfruta dels karts a un dels circuits més llargs de 

Catalunya. 

Tel. 973 387 387         www.kartingelpla.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les feixes de Cal  Margarit :  Montan de Tost   

Elaboració de productes naturals amb espígol dels seus 

propis camps. Visites guiades per la finca. 

Cal concertar visita  
Tel. 650 54 33 51         www.calmargarit.com  
 

 
 
 
 

RUTES A PEU 
 

Parc Natural de l’Alt Pirineu 

 

Itinerari pels boscos de Sant Joan de l’Erm 

El camí surt del refugui de Sant Joan de l’Erm i discorre per 

una passarel·la de fusta de 500m amb plafons informatius 

sobre la fauna i flora del Parc Natural. Ideal per fer amb 

cotxets de nadons i persones amb mobilitat reduïda.  

 

Castellbò – Mirador de les dones.  
(1 hora anada i tornada) 

El camí surt de la parada d’autobús del poble. L’inici 

transcorre pel costat del riu i després va pujant per una 

zona de roures. La diversitat del paisatge fa que sigui una 

ruta molt interessant, amb àrees de descans. Al final de 

l’itinerari tindrem unes molt bones vistes de la vall. 

Tornada pel mateix camí. 



Parc Natural Cadí Moixeró 

 

Ansovell - El Boscalt   
(1 hora anada i tornada) 

El camí surt del costat de l’esglèsia. Continuem per la pista 

forestal i després d’un revolt ja veiem la serra del Cadí. 

Aviat arribem al Santuari del Boscalt on trobarem una 

àrea amb taules per descansar i un panell informatiu del 

parc natural. Tornada pel mateix camí. 

 

Altres 

 

El Pantà d’Oliana des de Coll de Nargó  
(1:30 h anada i tornada)   

Camí perimetral i ben condicionat, sense pràcticament 

desnivell, que transcorre pel marge dret de 

l'embassament i permet fer una bonica passejada per 

contemplar l'entorn i gaudir de la fauna i flora dels 

voltants. El camí, conegut amb el nom del Camí dels 

Arenys, no està asfaltat però és transitable tant a peu com 

en bicicleta. Inici a la Fonda del Llac.  

 

Camí de les fonts de Peramola   
(45 minuts anada i tornada) 

Recorregut circular que permet visitar algunes de les fonts 

més properes. Comença al safareig que hi ha a l’entrada 

del poble, agafant un sender ben arranjat a mà esquerra 

de la carretera de Cortiuda. Passat el pont del torrent 

arribem al paratge “Espai Miquel Martí i Pol”. A prop 

trobem la vella sínia que pujava aigua al poble, la font de 

Cristo i la font del Poble. A continuació, passem per la font 

del Caner, la font del Mig i la font de la Vila. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

@alturgelltur 
Consell Comarcal  

de l’Alt Urgell 

És una edició de: 

Amb el suport de: 

OFICINES DE TURISME 
 
 

Turisme de la Seu d’Urgell 
Espai Ermengol. Museu de la Ciutat 
C. Major, 8 - La Seu d’Urgell  
Tel.: 973 351 511 
www.turismeseu.com 

 

Turisme Alt Urgell 
Pg. Joan Brudieu, 15 - La Seu d’Urgell  
Tel.: 973 353 112 
www.alturgell.cat 

 

Oficina de Turisme a Organyà  
Pl.de les Homilies, s/n - Organyà  
Tel.: 973 382 002 
www.organya.cat 

 

Oficina de Turisme a Tuixent 
Pl. Serra del Cadí, 1 bxs - Tuixent  
Tel.: 973 370 030 
www.trementinaires.org 

 

Oficina de Turisme a Coll de Nargó 
Dinosfera 
C. Escoles, s/n - Coll de Nargó 
Tel.: 973 383 048 
www.collnargo.com 
 

Oficina de Turisme d’Oliana  
Av. Barcelona, 81 - Oliana  
Tel.: 973 470 339 
www.oliana.cat 
 

La Rectoria d’Alinyà 
Pl. del Ball Pla - Alinyà  
Tel.: 973 058 991 rectoria 
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com 
 

Centre dels Parcs dels Pirineus 
Av. de les Valls d’Andorra, 33 
La Seu d’Urgell - Tel: 973360954  
www.parcsnaturals.gencat.cat 

 

Activitats 

en família 
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