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Dissabte, 7de juliol

VINE A FER LES TEVES PRÒPIES FLORS DE BACH

El taller introdueix els conceptes bàsics de les flors de Bach i la 
medecina vibracional. Després d’una volta pel parc, aprendrem a 
fer la nostra pròpia essència floral a través de flors silvestres de 
l’entorn.

A càrrec de Lluïsa Vilalta, remeiera de Solus Nature’s Solutions.

JULIOL2018

TALLER

Fins el 15 de juliol de 2018

LIBÈL·LULES DE LA VAL 
D’ARAN

La Mostra fotogràfica d’en Toni Estany 
il·lustra la bellesa i els colors d’aquest 
singular insecte, tan comú en terres 
araneses.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Lloc: Centre del Parc, Bagà

Lloc: Centre del Parc. Bagà
Hora: a les 16 h
Durada: 2 hores
Preu:  6 €. Menors de 12 anys i   
 jubilats, 5 € 

© Toni Estany Caus

© Lluïsa Vilalta © Lluïsa Vilalta



Dissabte, 7 de juliol

L’ORELLA D’ÓS AL GRAU DE L’ÓS

Vine a observar l’espectacle de la floració de l’orella d’ós (Ramonda 
myconi) i descobrir el mític Grau de l’Ós, un racó únic a la Cerdanya.

Acompanyats per Àngel Bonada, naturalista de Taigà, natura al Pi-
rineu.

JULIOL2018

SORTIDA DE NATURA

Lloc de trobada: Centre de Talló.  
 Bellver de Cerdanya
Hora de trobada: a les 8 h
Durada: mig dia
Dificultat: moderada
Notes:  
 • Si en teniu, porteu prismàtics i  
   guies de camp
 • És aconsellable que no porteu el  
   vostre gos
Per a més informació i reserves:  
  info@taiga.cat

© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró 

© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró 



SORTIDA DE DESCOBERTA
Diumenge, 8 de juliol

CAMINS DE COLL D’ERUGA I DE COLL DE CRISTIÀ. 
DE CAVA AL QUERFORADAT

En col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i 
l’Ajuntament de La Seu.

Lloc de trobada: Cava. Entrada del poble
Hora de trobada: a les 9 h
Durada: mig dia 
Desnivell: 491 m
Distància: 7,5 Km
Dificultat: Moderada 
Preu: gratuït
Notes:  • És aconsellable portar roba adequada i protecció solar, 
    segons el temps que faci
  • Portar esmorzar i aigua
  • Sortida amb cotxes propis

JULIOL2018

© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró 

La ruta enllaça els nuclis de Cava i el Querforadat per un itinerari 
circular amb vistes espectaculars al peu de la serra del Cadí. Sortint 
de Cava en direcció nord-est, i passant pel peu del turó del Castell, 
on encara s’observen les restes d’aquesta fortalesa medieval, cal en-
filar fins al coll d’Eruga, deixant enrere cal Pubill i la Font del Veïnat. 
Des del coll d’Eruga, el camí inicia la baixada fins arribar al poble del 
Querforadat, amb les restes d’un gran castell actualment enrunat. 
Des d’aquest nucli, cal enfilar cap al coll de Cristià, on comença el 
descens cap al poble de Cava.

Acompanyats per Jaume Pifarré, guia de Cadíner.



Dissabte, 14 de juliol

MELMELADES AMB FRUITA DEL TEMPS
Les melmelades elaborades amb fruites com el préssec, l’albercoc 
o la pruna són de les més demanades i, alhora, més versàtils. 
Explicarem i veurem tot el procés d’elaboració. En finalitzar es farà 
degustació de la melmelada.

A càrrec de Núria Rosell, artesana de melmelades de Cal Casal 
d’Ossera.

CURS: CONEIX ELS PRODUCTORS 
LOCALS DEL PARC!

En col·laboració amb els productors locals del parc.

Lloc: Cal Casal. Ossera
Hora: a les 10 h
Durada: mig dia (de 10 a 13.30 h)
Preu: 26 € (Inclou el llibre de receptes)  
Per a més informació i reserves:
  637 53 63 68 / 608 10 80 57
  info@martinaturalbienestar | nuriaossera@hotmail.com

JULIOL2018

© Arxiu Núria Rosell



JULIOL2018

CONFERÈNCIA-TALLER SOBRE ALIMENTACIÓ: 

CONEIX ELS PRODUCTORS 
DEL PARC!
Dissabte, 14 de juliol 

SET IDEES D’ESMORZARS SALUDABLES PER A 
GRANS I PETITS
Després d’una petita introducció sobre el tema, podreu gaudir de 
la demostració culinària i degustació de receptes saludables amb 
aliments ecològics i de temporada.

A càrrec de Martina Ferrer, nutricionista amb visió integrativa es-
pecialista en Psico Neuro Immuno Endocrinologia (PNIE) i teràpia 
ortomolecular i acupuntura (  www.martinaturalbienestar.com).

Lloc: Cal Casal. Ossera
Hora: a les 16 h
Durada: 3 hores
Preu: 30 € (Inclou dossier amb apunts teòrics i receptari) 

Per a més informació i reserves:
  637 53 63 68 | 608 10 80 57
  info@martinaturalbienestar
  nuriaossera@hotmail.com

En col·laboració amb els productors locals del parc

© Arxiu Núria Rosell



Del 16 de juliol al 30 de setembre de 2018

PATRIMONI GEOLÒGIC AL PARC NATURAL
Fenòmens geològics, pedres, petjades i restes fòssil, arcs naturals, 
paisatges rocallosos...

Obres presentades al 26è Concurs de Fotografia.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

JULIOL2018

Dissabte, 21 de juliol

TALLER DE DANSES TRADICIONALS 

Lloc: Centre del Parc. Bagà 
Hora: a les 19 h
Durada: 2 hores

Lloc: Centre del Parc. Bagà 

A càrrec de Berguedana 
de Folklore Total.

© Joan Casòliva Armengou

© Arxiu Berguedana de Folklore Total

© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró

CELEBREM ELS 35 ANYS DE LA CREACIÓ DEL PARC NATURAL

FEM 35 ANYS BALLANT

Per celebrar el 35 aniversari de la creació 
del Parc us convidem a un taller de danses 
tradicionals dels Països Catalans, molt ar-
relades als nostres municipis. I si no voleu 
ballar podeu venir a escoltar! 

Hi haurà berenar per a tothom.



SORTIDA FAMILIAR

Lloc de trobada:  Centre del Parc, Bagà 
  Plaça Major, Gósol
Hora de sortida:  a les 8.15 h, a Bagà
                             a les 9 h, a Gósol
Durada: mig dia
Preu: 6 €. Menors de 12 anys i jubilats, 5 € 
Nota:  sortida amb cotxes propis

Una excursió apta per a tots els públics, ideal per passar un matí 
en família. Gaudirem de fantàstiques vistes i alhora descobrirem al-
guns dels habitants del Parc Natural, com la mallerenga petita, que 
dóna nom a la ruta.

Acompanyats per Jordi Calvo, de Guies del Cadí.

© Daniel Olivera Aguilà

Diumenge, 22 de juliol

RUTA DE LA MALLERENGA PETITA

JULIOLAGOST2018

Diumenge, 29 de juliol

LA MARMOTA EUROPEA

Vine a observar les marmotes i conèixer 
detalls de la vida d’aquest nouvingut 
als Pirineus, que va decidir quedar-se.

Acompanyats per Àngel Bonada, natu-
ralista de Taigà, natura al Pirineu.

SORTIDA DE NATURA I 
OBSERVACIÓ DE LA FAUNA

Lloc de trobada: Centre de Talló. Bellver de Cerdanya
Hora de trobada: a les 9 h
Durada: mig dia 
Preu: 6 €. Menors de 12 anys i jubilats, 5 €
Notes:  • Si en teniu, porteu prismàtics i guies de camp
             • És aconsellable que no porteu el vostre gos

En col·laboració amb l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya i 
Centre de Talló

© Pere Pedrals Casas



JULIOLAGOST2018

IOGA 
Dissabte, 4 d’agost 

IOGA I MEDITACIÓ A LA NATURA

El ioga i la meditació són disciplines mil·lenàries que potencien la 
salut física, mental i emocional, a través de la gimnàstica terapèuti-
ca, la respiració i la concentració. Proporcionen harmonia, combaten 
l’estrès i prevenen malalties.

A càrrec d’Ana Romero, instructora de ioga i meditació. 

Lloc de trobada: Centre del Parc. Bagà 
Hora: a les 9.30 h  
Durada: mig dia
Preu:  6 €. Menors de 12 anys i jubilats, 5 € 
Notes:  • És aconsellable portar màrfega i/o tovallola, roba i calçat còmodes           
 • Sortida amb cotxes propis

XXIII JORNADES DE REFUGIS 
CÀTARS AL PIRINEU CATALÀ 
FESTA (programes a part)

Diumenge, 5 d’agost

JOSA, PAÍS DE CÀTARS

Fira d’artesans, visites guiades, teatre, cercavila... 

Lloc: Josa de Cadí

Organitza: Consell Regulador Camí dels Bons Homes, Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell, Consell Comarcal de la Cerdanya, Consell Comarcal del 
Solsonès, Consell Comarcal del Berguedà, Diputació de Lleida Patronat 
de Turisme, Diputació de Barcelona Xarxa de municipis.

© Pere Pedrals Casas

©  Arxiu Ana Romero

©  Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró
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TALLER FAMILIAR
5ª nit del ratpenats al Parc Natural del Cadí-Moixeró 
(14ª nit catalana)

Divendres, 10 d’agost  

FES UNA CAIXA REFUGI PER A RATPENATS

Després d’una breu explicació sobre la biologia i el comportament 
dels ratpenats, podreu escoltar un conte sobre aquesta espècie i 
aprendrem a identificar-los amb detectors. I fareu la vostra caixa 
refugi.

SORTIDA DE DESCOBERTA
Dissabte, 11 d’agost 

DESCOBRINT EL PARC EN FORMAT RELAXAT: 
ESTANA - PRAT DE CADÍ

Explorarem el nostre entorn amb els 5 sentits, mitjançant algunes 
activitats i jocs divertits que ens ajudaran a posar-los en marxa.

A  càrrec de Núria Canals Sangrà, de l’Associació La Sorellona.

Lloc de trobada: aparcament d’Estana
Hora de trobada: a les 9 h
Durada: mig dia 
Dificultat: fàcil
Nota: porteu roba i calçat còmode, aigua, gorra, crema solar, esmorzar i 
binocles, si en teniu.
Preu: gratuït
Per a més informació:  693 728 565
  info@sorellona.org
  https://www.sorellona.org/blog

Per a reserves:  https://www.sorellona.org/educacio-ambiental-als-pn

En col·laboració amb l’Associació La Sorellona

Lloc: Centre del Parc. Bagà
Hora: a les 17 h
Durada: 2.30 hores
Preu:  6 €. Menors de 12 anys i    
 jubilats, 5 € 
Nota: hi haurà berenar per a tots els participants

A  càrrec de Carles Flaquer, biòleg 
del Museu de Ciències Naturals de 
Granollers. 



AGOST2018

Lloc de trobada:  Casa del Riu. Paratge El Cabiscol 
   Martinet de Cerdanya
Hora de trobada: a les 9 h
Durada: mig dia 
Dificultat: fàcil
Preu: 6 €. Menors de 12 anys i jubilats, 5 €
Notes:  • Si en teniu, porteu prismàtics i guies de camp
             • És aconsellable que no porteu el vostre gos

Activitat organitzada conjuntament amb Ajuntament de Montellà i 
Martinet, Casa del Riu i Parc dels Búnquers.

SORTIDA DE NATURA 
Dimecres, 15 d’agost  

L’HÀBITAT DE LA LLÚDRIGA

La ribera alta del riu Segre és un bon hàbitat per a la llúdriga. Vine 
a conèixer on i com viu aquest carnívor tan especial. En finalitzar, 
visitarem la Casa del Riu.

Acompanyats per Àngel Bonada, naturalista de Taigà, natura al Pi-
rineu.

PRESENTACIÓ 
Divendres, 17 d’agost  

EL PROJECTE PHÉNOCLIM

Un programa científic i educatiu que convida a participar i mesurar 
l’impacte del canvi climàtic sobre la flora i la fauna dels Pirineus. 
Vine i participa!

Lloc: Centre del Parc. Bagà
Hora: a les 20 h

© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró 

© Daniel Olivera Aguilà



AGOST2018

SORTIDA DE DESCOBERTA
Dissabte, 18 d’agost 

DESCOBRINT EL PARC EN FORMAT RELAXAT: 
TUIXENT – PLANELLS DE SASTRÓ

Explorarem el nostre entorn amb els 5 sentits, mitjançant algunes 
activitats i jocs divertits que ens ajudaran a posar-los en marxa.

 A  càrrec de Núria Canals Sangrà, de l’Associació La Sorellona.

Lloc de trobada: Centre de Flora de Tuixent 
Hora de trobada: a les 9 h
Durada: mig dia 
Dificultat: fàcil
Nota: porteu roba i calçat còmode, aigua, gorra, crema solar, esmorzar i 
binocles, si en teniu.
Preu: gratuït
Per a més informació:  693 728 565
  info@sorellona.org
  https://www.sorellona.org/blog

Per a reserves:  https://www.sorellona.org/educacio-ambiental-als-pn

En col·laboració amb l’Associació La Sorellona

© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró 
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SORTIDA: CONEIX ELS  
PRODUCTORS LOCALS DEL PARC!
Diumenge, 19 d’agost

UN DIA AMB EL RICARD, PASTOR DE BAGÀ

Ara teniu l’oportunitat d’acompanyar el ramat, veure com treballa 
el gos, conèixer l’art de musicar un collar i fer un sarró de pastor. 
També podreu gaudir del paisatge, de la fauna...

A càrrec de Ricard Garcia Canal, pastor.

Lloc de trobada: Centre del Parc. Bagà
Hora de trobada: a les 9 h
Durada: dia sencer 
Preu: 6 €. Menors de 12 anys i jubilats, 5 € 
Notes:  • És aconsellable portar roba adequada i protecció solar,   
    segons el temps que faci

 • Sortida amb cotxes propis
 • Esmorzar a càrrec del pastor: 10 € (carn de xai a la brasa,   
    torrades i beguda)

 En col·laboració amb el productors locals del parc

© Arxiu Ricard Garcia Canal



IOGA 
Dissabte, 1 de setembre 

IOGA I MEDITACIÓ A LA NATURA

El ioga i la meditació són disciplines mil·lenàries que potencien la 
salut física, mental i emocional, a través de la gimnàstica terapèuti-
ca, la respiració i la concentració. Proporcionen harmonia, combaten 
l’estrès i prevenen malalties.

A càrrec d’Ana Romero, instructora de ioga i meditació. 

Lloc de trobada: Centre del 
Parc. Bagà 
Hora: a les 9.30 h  
Durada: mig dia
Preu:  6 €. Menors de 12 anys i  
 jubilats, 5 € 
Notes:
• És aconsellable portar   
 màrfega i/o tovallola i roba i   
 calçat còmodes.
• Sortida amb cotxes propis.

CURS: CONEIX ELS  PRODUCTORS 
LOCALS DEL PARC!
Dissabte, 1 de setembre 

PLANTES MEDICINALS

Podreu gaudir d’un itinerari botànic de plantes medicinals, tot  
aprenent a reconèixer les plantes i els seus usos. Elaborarem alguns 
remeis, com oli essencial d’hisop, xarop per a la tos i immunoesti-
mulador de saüc.

A càrrec de Suzette Bohringer, Herboristeria Nogué.

Lloc: Herboristeria Nogué. Ossera
Hora: 10.30 h
Durada: tot el dia. Matí de 10.30 h a 14 h i tarda de 15.30 h a 18.30 h
Preu:  48 € (inclou llibret de l’itinerari amb 48 plantes medicinals, 
 oli essencial i xarop de saüc)
Per a més informació i reserves:   www.hersossera.com
   ossera@hotmail.com

 En col·laboració amb el productors locals del parc

SETEMBRE2018

© Arxiu Ana Romero



TALLER: CONEIX ELS  
PRODUCTORS LOCALS DEL PARC!
Dissabte 15 i diumenge 16 de setembre 

COSMÈTICA NATURAL 

Aprendreu les preparacions per introduir les plantes a la cosmètica, 
maceracions, hidrolats... I elaborarem diferents cremes hidratants, 
xampú sec i líquid, gel de dutxa, desodorants i llapis labial.

A càrrec de Suzette Bohringer, d’Herboristeria Nogué.

Lloc: Herboristeria Nogué. Ossera
Hora: 10.30 h
Durada: Dissabte de 13.30 h a 19 h i diumenge de 10.30 h a 14 h
Preu:  80 € (inclou material didàctic, dos xampús, gel de dutxa, 
 dues cremes hidratants, desodorant i llapis labial)
Per a més informació i reserves:  www.hersossera.com

   ossera@hotmail.com

 En col·laboració amb el productors locals del parc.

SETEMBRE2018

FIRA ARÇ (programes apart)

Divendres 21, dissabte 22 i diumenge 23 de setembre

FIRA ARÇ. DIADA DELS FRUITS I HERBES OBLIDADES 
DE CATALUNYA

Pretén posar en valor els fruits i les herbes oblidades del nostre ter-
ritori i ser punt de trobada entre professionals, productors, tècnics 
i públic en general.

 Lloc: edifici Sant Esteve. Prullans

 En col·laboració amb l’Ajuntament de Prullans i Fira Arç

© Arxiu Herboristeria Nogué



SORTIDA NATURALISTA
Dissabte,  22 de setembre

LA BRAMA DEL CÉRVOL AL PARC NATURAL

El cérvol,  mamífer més gran de la nostra fauna, ha començat, fa uns 
dies, la seva època de zel. 

A càrrec de membres del Cos d’Agents Rurals del Berguedà.

Lloc de trobada: Centre del Parc. Bagà
Hora de trobada: a les 18.30 h
Durada: 4 hores
Preu: 6 €. Menors de 12 anys i jubilats, 5 € 
Notes:  • Cal portar roba i calçat de muntanya
             • Portar frontal o lot
             • Sortida amb cotxes propis

© Daniel Olivera Aguilà
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SORTIDA
Diumenge, 23 de setembre 

L’ESPECTACLE DELS RAPINYAIRES MIGRADORS

A la cara nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró hi ha un mirador 
de rapinyaires únic al Pirineu, des d’on es poden observar força aus 
i un paisatge espectacular.

A càrrec de Jordi Dalmau i Ausàs, d’Aubèrria.

Lloc de trobada:  Casa dels Parcs dels Pirineus (antiga duana) 
 La Seu d’Urgell
Hora de trobada: a les 9 h
Durada: dia sencer
Desnivell: 400 m
Distància: 3,5 Km
Dificultat: moderada
Preu: gratuït
Notes:  • És aconsellable portar roba adequada i protecció solar,   
     segons el temps que faci
            • Portar aigua i menjar
            • Si en teniu, porteu prismàtics
            • Sortida amb cotxes propis

 En col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Ajuntament de La Seu

PASSEJADA
Diumenge, 23 de setembre 

PLANTES I FRUITS DE L’ENTORN DE PRULLANS

Identificarem les plantes i fruits i aprendrem els usos i costums. 

A càrrec d’Àngel Bonada, de Taigà, natura als Pirineus.

Lloc de trobada: Prullans (Fira)
Hora de trobada: a les 10 h
Durada: 3 hores
Preu: 2 €

 En col·laboració amb l’Ajuntament de Prullans i Fira Arç

© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró 
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ALTRESEXPOSICIONSiACTIVITATS

Per a més informació 
i inscripcions: 

 973 370 030
 centrefloratuixent@gmail.com   
 www.centre.tuixent.cat

Per a més informació: 
 973 353 112 /  973 370 030  
 museu@trementinaires.org
 www.trementinaires.org

TUIXENT

De l’1 de juny al 31 de juliol de 2018
PINTURES AQUAREL·LES de Julià Vidal

De l’1 al 31 d’agost de 2018
PINTURES DE FLORS de Gemma Corrales 

De l’1 al 30 de setembre de 2018
PINTURES AQUAREL·LES de Valentina Henao

MUSEU DE LES TREMENTINAIRES

TUIXENT

Exposició permanent

SINGULARITATS DE LA FLORA 
DEL PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ
El Centre de flora, ofereix visites guiades i organitza diverses acti-
vitats: itineraris guiats de descoberta de les plantes aromàtiques i 
medicinals; cursos de flors i tallers sobre plantes; tallers d’elaboració 
de remeis, de sabons i de licors; visites al Jardí Botànic de les Tre-
mentinaires...

© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró 

CENTRE DE FLORA DEL PARC 
NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ



ALTRESEXPOSICIONSiACTIVITATS

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ 
I EL SEU ENTORN

BELLVER DE CERDANYA

Fins el 30 de setembre

EL RACÓ DEL PARC · COL·LECCIÓ BOTÀNICA · 
COL·LECCIÓ DE PAPALLONES · 
BARRAQUES DE PASTOR
A més, el Centre de Talló ofereix un munt d’activitats per conèixer 
el parc i el seu entorn.

Per a més informació i inscripcions:   973 510 802
  centredetallo@bellver.org    
  bellverecoturismecerdanya.org

CENTRE DE TALLÓ

MARTINET DE CERDANYA

Centre d’interpretació sobre els ecosistemes fluvials, el bosc de ri-
bera i la fauna. Complementa l’exposició un observatori de fauna, 
a la confluència dels rius Segre i Bastanist i l’itinerari de la llúdriga.

Per a més informació i inscripcions: 
 973 515 012
 info@bunquermartinet.net
 www.facebook.com/casadelriu

CASA DEL RIU 

PODEU GAUDIR DE DIVERSES ACTIVITATS:

Dijous, 26 de juliol, a les 20 h. Gratuït.
• Xerrada: La guerra civil a l’Alt Urgell i a Cerdanya, a càrrec de 

Pau Chica, historiador  Organitza: Parc dels Búnquers. 

Dissabte, 4 d’agost, a les 18 h. Gratuït.
• Contacontes: La sopa de pedres, a càrrec de l’autora Laia Creus 

 Organitza: Casa del Riu. 

Dijous, 16 d’agost, a les 22 h.
• Visita guiada nocturna, una combinació entre el patrimoni his-

tòric i la fauna que ens envolta. La nit dels búnquers, a càrrec 
d’Àngel Bonada i Anna López  Organitza: Parc dels Búnquers. 



ALTRESEXPOSICIONSiCURSOS

LA SEU D’URGELL

Fins el 30 de setembre de 2018

EL PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ

L’exposició mostra els valors, naturals, culturals de l’espai natural 
protegit.

Cedida pel Parc Natural del Cadí-Moixeró. 

Per a més informació: 
 973 360 954
 pncadimoixero@gencat.cat / pnaltpirineu@gencat.cat
 http://parcsnaturals.gencat.cat/alt-pirineu
 http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi

CASA DELS PARCS DEL PIRINEUS 

CURSOS DE FLORS AL MUSEU 
DE LES TREMENTINAIRES
De l’1 al 4 d’agost 
INICIACIÓ AL CONEIXEMENT DE LES HERBES 
REMEIERES

Del 5 al 8 d’agost
PLANTES AROMÀTIQUES I COSMÈTICA NATURAL 

Del 9 al 12 d’agost
LES FLORS DE LES BRUIXES

Del 13 al 16 d’agost
LES PLANTES SILVESTRES COMESTIBLES

Professora:
Carme Bosch, mestra artesana i divulgadora d’etnobotànica aplicada.

Lloc:  Centre d’interpretació de la Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró.  
 Tuixent
Per a més informació i inscripcions: 

 973 370 030 (Lina)
 museu@trementinaires.org

En col·laboració amb el Museu de les Trementinaires,  
Ajuntament de Josa i Tuixent i Consell Comarcal de l’Alt Urgell



ALTRESEXPOSICIONSiCURSOS

CURSOS D’ESTIU AMB ELS 
ARTESANS D’OSSERA I TUIXENT
(programes apart)

Ara pots aprendre a cultivar plantes aromàtiques, a cuinar amb or-
tiga i saüc, a elaborar melmelades, confitures i bolets amb vinagre... 
o fer itineraris naturalistes.

Organitzat per l’Associació de la Vall de la Vansa i Tuixent i amb la 
col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Museu de les 
Trementinaires i el Parc Natural del Cadí-Moixeró.

EXPERIÈNCIES DE DESCOBERTA 
DELS PRODUCTES LOCALS DEL PARC
Els productors locals, tant alimentaris com artesanals,  us ofereixen 
la possibilitat  d’endinsar-vos  a viure experiències innovadores i 
singulars: visites a obradors o explotacions, tastos, maridatges, ta-
llers pràctics o recorreguts guiats, entre d’altres.

Per a més informació, consulteu el catàleg. 

© Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró 



INFORMACIÓGENERAL

→ Safaris fotogràfics
 Et permeten observar i fotografiar la gea, la flora i la fauna   
 salvatge, en companyia de personal especialitzat.

→ Itineraris guiats
 Sobre trementinaires, romànic, artesans... Descobreix el   
 parc a cavall, en bicicleta de muntanya o a peu.

→ Travesses i ascensions
 A diferents indrets del parc.

→ Excursions amb tot terreny
 Una manera atractiva i còmoda de gaudir del parc i els seus  
 paisatges.

SERVEI DE GUIES

Per a més informació sobre aquestes o altres activitats: 
  938 244 151 
  pncadimoixero@gencat.cat

Rutes organitzades de varis dies que transcorren pel parc, ja sigui 
íntegrament o en part, i que es poden recórrer a peu, en bicicleta o 
a cavall.

• Cavalls del Vent → www.cavallsdelvent.com
• Ruta de l’Ermità → www.rutaermita.com
• Camí dels Bons Homes → www.camidelsbonshomes.com
• Camí de l’Últim Càtar → www.camidelsbonshomes.com
• Camí de Picasso → www.elbergueda.cat (Camí Picasso) 
• Pedals del Pedraforca → www.pedalsdelpedraforca.com
• Pedals de ferro → www.pedalsdeferro.com
• Marxa cicloturista al Cadí-Moixeró → www.voltacadi.com 
• Volta al Cadí-Moixeró → www.parcolimpic.cat (Informació de rutes BTT)

RUTES TEMÀTIQUES
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• Cal confirmar l'assistència a totes les activitats una setmana 
abans de la seva realització a:    938 244 151 

    pncadimoixero@gencat.cat

• Nombre màxim de participants: 20, si no s’indica el contrari.
• Nombre mínim de participants: 12.

Important:  

• Per a les sortides, cal portar roba i calçat de muntanya. És aconse-
llable portar impermeable, gorra i protecció solar. 

• A les sortides naturalistes, si en teniu, porteu prismàtics, telesco-
pis i guies de camp. És aconsellable que no porteu el vostre gos.

• A les nocturnes, cal l’ús de frontal o lot.

• És recomanable portar esmorzar i aigua. En el cas de les activitats 
de tot el dia, és aconsellable portar dinar. 

• Les activitats poden ser anul·lades per condicions meteorològi-
ques adverses o altres factors que ho justifiquin.

• Els menors han d’anar acompanyats, si no s’especifica el contrari.

• El Parc no es fa responsable dels accidents o danys que puguin 
patir els participants.

CAL TENIR EN COMPTE

INFORMACIÓGENERAL
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat

CENTRE DEL PARC
El centre d’interpretació disposa d’una exposició 
permanent, amb imatges i plafons interactius, on 
s’expliquen diferents aspectes del parc, com la 
geologia, la fauna, la flora, l’activitat humana o 
les activitats per a conèixer gaudir i aprendre.

També podeu veure el nou audiovisual (12’), 
“Cadí-Moixeró, tot un món”, que mostra el parc 
com un planeta en miniatura en el que, en un espai 
relativament reduït, hi podem trobar una diversitat 
d'ambients que van des dels típicament boreals 
fins als mediterranis.

Carrer la Vinya, 1 · 08695 BAGÀ
 938 244 151
 pncadimoixero@gencat.cat

Per a més informació:

 www.parcsnaturals.gencat.cat/cadi
 www.facebook.com/PNCadiMoixero
 @parcscat / #PNCadiMoixero
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