
http://turismeseu.com/reserves/

Ruta guiada a través del nou itinerari geològic des del coll de la Trava 
al coll de Creus, que ens permetrà descobrir la fascinant geologia de 
l’entorn i entendre amb uns bons exemples in situ, què passava, 
geològicament parlant, en aquesta zona, molt abans de la formació 
del Pirineu.
En acabar, gaudirem d’un berenar sopar a la fresca amb un tastet de 
productes de proximitat.
Preu de la sortida 10 € (gratuït pels menors de 12 anys)

Ruta geològica 
al coll de creus

17 DE JUNY DE 2022

Inscripcions
Turisme Alt Urgell 
www.alturgell.cat    
973 35 31 12

Turisme Seu
www.turismeseu.com  
973 35 15 11  

Inscripcions 
ONLINE
www.turismeseu.com/reserves
* Les inscripcions es podran 
realitzar a partir del 6 de maig

Lloc de sortida
Coll de la Trava
(encreuament de Banyeres)

Hora de sortida
18 h

Dificultat 
Mitjana

Durada aproximada 
1 h 30 

Distància 
3 km

Desnivell 
100 m

Familiars
Totes les edats

S
,
accepten gossos?

NO 

La ruta estarà conduïda pel guia Albert de Gràcia

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell

     42.2871390,1.4954965



http://turismeseu.com/reserves/

Interessant circular als boscos de Sant Joan de l’Erm per descobrir les 
espècies emblemàtiques que hi viuen, les coneixerem de la mà del 
guia intèrpret del Parc Natural de l’Alt Pirineu Guillem Castellví. 
Abans de començar l’itinerari la Pilar Alaez guia de patrimoni, ens farà 
una explicació dels santuaris de Sant Joan de l’Erm vell i Sant Joan de 
l’Erm nou que trobarem pel camí
En finalitzar la sortida, al refugi de la Basseta tindrem un tast de 
productes de proximitat.
Preu de la sortida 10 € (gratuït pels menors de 12 anys)

La ruta estarà conduïda pel guia Guillem Castellví

Ruta circular pel bosc 
de Sant Joan de L’Erm

Lloc de sortida
Refugi de la Basseta

Hora de sortida
9:00 h

Dificultat 
Moderada

Durada aproximada 
4 h

Distància 
9,5 km

Desnivell 
430 m

Familiars
Edat recomanada 12 anys

S
,
accepten gossos?

No

18 DE JUNY DE 2022

Inscripcions
Turisme Alt Urgell 
www.alturgell.cat    
973 35 31 12

Turisme Seu
www.turismeseu.com  
973 35 15 11  

Inscripcions 
ONLINE
www.turismeseu.com/reserves
* Les inscripcions es podran 
realitzar a partir del 6 de maig

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell



http://turismeseu.com/reserves/

18 DE JUNY DE 2022

Us oferim una passejada pels entorns de la Seu d’Urgell tot visitant el 
magnífic mirador de Camina Pirineus al pla de les Forques. 
Es tracta d’una sortida a peu fàcil des de la Seu d’Urgell que es pot 
realitzar en família. Mirar amb uns altres ulls el que tenim al costat de 
casa, admirar els principals cims, carenes i valls. Gaudint de les llums 
de la tarda sobre la Seu i la serra del Cadí, que segur que ens oferiran 
la seva cara més fotogènica.  En acabar, realitzarem una visita a l’Espai 
Ermengol (exposició de formatge) i farem una degustació de formatge 
de la Cooperativa del Cadí. 
Preu de la sortida 10 € (gratuït pels menors de 12 anys)

En família 
al pla de les Forques

Lloc de sortida
Parc del Cadí

Hora de sortida
18 h

Dificultat 
Fàcil

Durada aproximada 
3 h

Distància 
3,5 km

Desnivell 
200 m

Familiars
Edat recomanada 8 anys

S
,
accepten gossos?

NO 

La ruta estarà conduïda pel guia Guillem Castellví i la visita guiada per la guia 
de patrimoni Pilar Alaez

Inscripcions
Turisme Alt Urgell 
www.alturgell.cat    
973 35 31 12

Turisme Seu
www.turismeseu.com  
973 35 15 11  

Inscripcions 
ONLINE
www.turismeseu.com/reserves
* Les inscripcions es podran 
realitzar a partir del 6 de maig

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell



http://turismeseu.com/reserves/

Aquesta ruta s’iniciarà a la plaça de les Homilies d’Organyà, on un 
autocar ens recollirà per dur-nos fins a Cabó. 
En arribar, visitarem el Centre d’Interpretació de Sant Serni de Cabó on 
s’explicaran els Greuges i començarem una ruta de 9 km a peu fins a 
Organyà. Al llarg de la caminada es faran explicacions sobre la 
vegetació i l’orientació de la vall. Però el tema estrella seran els ocells, 
i molt especialment els rapinyaires.
En arribar a Organyà, farem una breu visita a l’oficina de turisme per 
parlar sobre les Homilies i acabarem la darrera activitat del festival, 
gaudint d’un aperitiu a l’Organyà Park.
Preu de la sortida 10 € (gratuït pels menors de 12 anys)

La ruta estarà conduïda pel guia Jordi Dalmau de l’empresa Aubèrria, Montse 
Riu (Cabó) i Daniel Fité (Organyà).

Els rapinyaires 
de la vall de Cabó

Lloc de sortida
Plaça de les Homilies 
d’Organyà

Hora de sortida
8:30 h

Dificultat 
Moderada

Durada aproximada 
4 h 

Distància 
9,3 km

Desnivell 
412 m

Familiars
Per més de 12 anys

S
,
accepten gossos?

NO 

19 DE JUNY DE 2022

Inscripcions
Turisme Alt Urgell 
www.alturgell.cat    
973 35 31 12

Turisme Seu
www.turismeseu.com  
973 35 15 11  

Inscripcions 
ONLINE
www.turismeseu.com/reserves
* Les inscripcions es podran 
realitzar a partir del 6 de maig

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell


