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Tornen els Festivals de Senderisme dels Pirineus amb més força 

 

• Els ‘walking festivals’ o festivals de senderisme són 

esdeveniments amb una llarga tradició en països com el 

Regne Unit o Suïssa, i a les Illes Canàries  

• Aquests esdeveniments ajuden a promocionar un 

territori des de múltiples punts de vista i amb les rutes 

guiades a peu com a fil conductor 

• Aquest any 2017 sis territoris pirinencs organitzen 

festivals de senderisme, dos més que l’any passat  

Després de l’experiència positiva de l’any 2016, el territori de l’Alt Pirineu i Aran concentra 

aquesta primavera-estiu els sis esdeveniments que donen forma a la 2a edició dels Festivals 

de Senderisme dels Pirineus. 

Els festivals tindran lloc durant diversos caps de setmana dels mesos de maig, juny i juliol. El 

primer comença el dissabte 27 de maig a la Vall de Siarb (Pallars Sobirà), i més endavant el 

seguiran els festivals de la Cerdanya, Àreu-Pica d’Estats (Pallars Sobirà), la muntanya d’Alinyà 

(Alt Urgell), la Vall de Boí (Alta Ribagorça), i la Vall Fosca (Pallars Jussà). En aquesta 2a edició 

s’afegeixen dues noves localitzacions (Vall de Siarb i Alinyà) i s’amplia l’oferta d’activitats. 

Aquests esdeveniments s’inspiren en els walking festivals dels països centreeuropeus, on 

estan molt consolidats, sobretot al Regne Unit. Destaquen festivals tan populars com el 

Scottish Borders Walking Festival –que enguany arriba a la seva 23a edició– o el Villars Rando 

Festival, a Suïssa. Les Illes Canàries també acumulen ja diverses edicions de festivals similars. 

Què és un festival de senderisme? 

Amb una durada d’entre tres i cinc dies, els festivals ofereixen rutes guiades a uns preus 

inferiors als habituals. Són, per tant, una oportunitat excel·lent per gaudir dels serveis de 

guies locals que ens aniran descobrint la cara més real, autèntica i sovint desconeguda de 

diversos racons dels Pirineus. 

Els festivals combinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills 

i propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies. A més de les rutes a peu, les 

activitats programades també permeten conèixer la cultura local: tastets gastronòmics, 

visites a museus, presentacions de llibres o concerts són el complement ideal. 

A diferència de les fires de promoció turística (centralitzades en un pavelló), el programa 

d’activitats dels festivals està descentralitzat, ja que es basa en sortides guiades disperses per 

diferents zones del territori que es vol promocionar. 

mailto:idapa@idapa.cat
http://www.sompirineu.cat/som-senderisme/festivals2017
http://www.sompirineu.cat/els-festivals-de-senderisme-dels-pirineus-comencen-amb-bon-peu/
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/united-kingdom/articles/britains-best-walking-festivals/
http://www.borderswalking.com/
http://www.villarsrando.ch/
http://www.villarsrando.ch/
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Mapa de situació dels sis festivals de senderisme dels Pirineus 

 

Els TRETS CARACTERÍSTICS dels festivals de senderisme dels Pirineus són: 

El senderisme com a eix central. L’objectiu comú és promoure el senderisme als Pirineus 

com una activitat d’oci saludable, a l’abast de tots els públics i que permet descobrir el 

fascinant paisatge pirinenc, el seu valuós patrimoni natural i cultural, i l’autenticitat d’un 

territori viu, amb tradicions i històries humanes de passat i de present. 

Amb guies interpretadors locals. Guies locals experts, ben coneixedors del patrimoni 

pirinenc, acompanyaran els visitants durant les diverses rutes a peu que ha programat cada 

festival. Els visitants viuran així una experiència més enriquidora i podran descobrir una cara 

dels Pirineus potser menys coneguda, però més real i autèntica. 

Tots els públics hi són benvinguts. Els festivals combinen propostes senzilles amb rutes 

exigents. Per tant, hi ha activitats per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills 

i paisatges bucòlics, i propostes per a persones que busquen exigència física i paisatges 

agrestes d’alta muntanya. En el cas del festival de la Cerdanya, també s’han programat rutes 

adaptades per a persones amb discapacitats físiques. 

Els productes locals, un gran valor afegit. A més de les rutes, s’han organitzat  àpats i 

tastets basats en productes locals. Una oportunitat excel·lent per gaudir de formatges, 

embotits, carns, dolços i molts altres productes propis de la gastronomia dels Pirineus.  

mailto:idapa@idapa.cat
http://www.sompirineu.cat/som-senderisme/festivals2017
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Festival de Senderisme de la Vall de Siarb | 27-28 de maig 

 

 
 

La de Siarb és una vall ben visible quan enfilem la carretera que comunica Sort amb La Seu 

d’Urgell. Enlloc de passar-hi de llarg, mereix una llarga visita ja que amaga tresors 

sorprenents. Els dies del festival us en descobriran alguns, com ara el despoblat de Santa 

Creu de Llagunes, un recinte fortificat medieval situat a gairebé 1.700 metres i que val la pena 

que ens expliquin com funcionava. 

Els productes locals també seran protagonistes, amb una fira a Llagunes, un sopar popular al 

poble més alt de Catalunya (Rubió) i un tastet de licors al port del Cantó mentre observem 

les constel·lacions. Si la vostra passió són els ocells, un guia us acompanyarà a veure’n pels 

voltants de Tornafort. I si voleu convertir-vos en autèntics traginers, una activitat permetrà 

reviure les caravanes de rucs que traginaven mercaderies pels Pirineus.  

Aquest festival coincideix amb la Marxa Vall de Siarb, una caminada popular apte per a tots 

els públics que enguany recupera el camí vell que porta al petit poblet de Freixa.  

Organitzadors Ajuntament de Soriguera, Veïnat de la Vall de Siarb i Associació de Veïns 

Coma Sarrera del poble de Llagunes  

Cost Entre 5 i 12€ segons l’activitat, amb descomptes per a infants. 

+Info  www.valldesiarb.com · Tel. 649 257 884 · info@valldesiarb.com  
 

 

  

mailto:idapa@idapa.cat
http://www.sompirineu.cat/som-senderisme/festivals2017
http://www.valldesiarb.com/
mailto:info@valldesiarb.com
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Cerdanya Happy Walking | 9-11 de juny 

 

 
 

 

És una comarca que no necessita presentacions, però que segur que encara us pot sorprendre 

amb alguns dels seus nombrosos encants. Els senderistes hi trobareu una xarxa de camins 

molt extensa i un clima agradable per caminar.  

Durant els dies del festival podreu escollir entre sis rutes guiades. Estanys d’alta muntanya, 

prats subalpins, boscos ufanosos, esglésies romàniques i la serra del Cadí seran alguns dels 

paisatges bucòlics que us acompanyaran. Destaquen una excursió a la Tosa d’Alp per veure 

la posta de sol a més de 2.500 metres i un concert de violí i acordió a l’interior d’una ermita. 

A més, un itinerari serà apte per a persones amb mobilitat reduïda. 

Totes les caminades acaben amb un tastet final. Una manera immillorable de recuperar-se 

de l’esforç i de degustar productes locals com hamburgueses, formatges, iogurts, mels, 

melmelades, embotits o cerveses artesanes. 

Organitzadors Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya, Consell Comarcal de la 

Cerdanya, Taula de treball de Camins de Cerdanya, Parc Natural del Cadí-

Moixeró 

Cost Cada ruta guiada té un cost de 12 € (6 € els menors de 16 anys) i inclouen 

un “happy kit” per a l’excursionista i el tastet de productes de Cerdanya 

un cop acabada l’excursió. El pack de totes les rutes costa 30€ (15€ els 

menors de 16 anys). 

+Info www.cerdanyahappywalking.cat · Tel. 972 140 665 · info@cerdanya.org  

mailto:idapa@idapa.cat
http://www.sompirineu.cat/som-senderisme/festivals2017
http://www.cerdanyahappywalking.cat/
mailto:info@cerdanya.org
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Festival de Senderisme Àreu-Pica d’Estats | 9-11 de juny 

 

 

 

És el festival més local, però l’entorn que l’acull és de grans xifres. El cim més alt de Catalunya, 

la Pica d’Estats, és un magnífic teló de fons. I la ruta guiada que s’oferirà entra de ple en el 

Parc Natural de l’Alt Pirineu, el més extens del país. Concretament, es tracta de l’itinerari a les 

bordes de Costuix, un paratge amb una vistes fascinants.  

El petit poble d’Àreu, a la capçalera de la Vall Ferrera, és el centre neuràlgic de l’esdeveniment. 

I també un indret que concentra un ric patrimoni cultural que descobrirem amb els guies 

locals: una antiga vila closa en forma de castell, una serradora i l’únic molí fariner en 

funcionament a Catalunya. Durant el dissabte també hi haurà un taller de falles. 

Aquest festival, que també inclou un concert i una fira d’artesania i material de muntanya, 

s’organitza en el marc de la Milla Vertical d’Àreu, una cursa de muntanya molt coneguda que 

s’inicia just quan comença a pondre’s el sol, el dissabte 10 de juny, i que planteja el repte 

d’arribar al cim del Monteixo (a 2.905 metres) abans que s’esvaeixi la llum del dia. 

Organitzador Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d’Àreu 

Cost La ruta guiada a Costuix costa 5€. La ruta de descoberta d’Àreu és gratuïta. 

+Info  www.millaverticaldareu.com · Tel. 609 352 639 

  

mailto:idapa@idapa.cat
http://www.sompirineu.cat/som-senderisme/festivals2017
http://www.millaverticaldareu.com/
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Alinyà, muntanya de camins | 7-9 de juliol 

 

 
 

La muntanya d’Alinyà és un escenari grandiós, feréstec i d’una riquesa ecològica excepcional, 

amb els voltors com a símbol. Es tracta de la finca privada més gran de Catalunya i tot un 

referent en conservació de la natura. 

L’oferta d’activitats ecoturístiques es pot gaudir gran part de l’any, però els que hi acudiu els 

dies del festival sereu uns privilegiats. Primer, perquè podreu ascendir al majestuós Roc de la 

Pena per un nou itinerari i des de dalt gaudir d’unes vistes impressionats. Aquest cim de 

gairebé 2.000 metres és una meravella geològica i un emblema a la vall. En segon lloc, perquè 

estrenareu el nou circuit autoguiat de l’Aiguaneix, una zona d’emergència d’aigües d’una 

bellesa encisadora i molt refrescant a l’estiu. 

Aquestes rutes guiades aniran acompanyades de tastets de productes de proximitat, amb 

algunes relíquies com els trumfos d’Alinyà, i de la presentació de tres llibres, un sobre la Gran 

Volta a la Cerdanya, un altre sobre els rapinyaires de Catalunya i un darrer sobre la 

recuperació dels camins tradicionals. 

Organitzador Fundació Catalunya – La Pedrera 

Cost La ruta al Roc de la Pena té un cost de 10€ i la de l’Aiguaneix és gratuïta. 

+Info  www.alinyamuntanya.cat · Tel. 973 058 99 · info@alinyamuntanya.cat  

mailto:idapa@idapa.cat
http://www.sompirineu.cat/som-senderisme/festivals2017
http://www.alinyamuntanya.cat/
mailto:info@alinyamuntanya.cat
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Vall de Boí Trek | 7-9 de juliol 

 

 
 

És una de les valls pirinenques amb més història, a més de ser un dels accessos principals al 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Les rutes guiades us aproparan a dos elements de la vall declarats Patrimoni de la Humanitat: 

les esglésies romàniques i les falles dels Pirineus. Una sortida de tarda acabarà amb una visita 

nocturna a Sant Climent de Taüll, tot un privilegi. I les falles les reviureu resseguint el mític 

camí del Faro. Al Parc Nacional un itinerari us descobrirà les flors de l’alta muntanya i al fons 

de la vall podreu conèixer com bull la vida al Salencar de Barruera, una zona humida amb un 

bosc de ribera magnífic. 

Aquest festival s’emmarca en un de més ampli, el Buff Mountain Festival Vall de Boí, dedicat 

a les activitats esportives i de muntanya, i que inclourà un mercat de productes locals i un 

cicle de xerrades i projeccions.  

Organitzador Patronat de Turisme de la Vall de Boí 

Cost Entre 5 i 8 € segons la ruta, i gratuïtes per als menors fins a 10 anys (màxim 

2 nen/es per adult). La inscripció inclou un "Pack de benvinguda". 

+Info  www.vallboi.cat/trekvalldeboi · Tel. 973 694 000 · vallboi@vallboi.com  

mailto:idapa@idapa.cat
http://www.sompirineu.cat/som-senderisme/festivals2017
http://www.buffmountainfestival.com/
http://www.vallboi.cat/trekvalldeboi
mailto:vallboi@vallboi.com
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Festival de Senderisme Vall Fosca – Pirineus | 13-16 de juliol 

 

 
 

La Vall Fosca, al nord del Pallars Jussà, ens il·lumina amb la seva trentena d’estanys i uns cims 

imponents. També és una de les portes d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici, al qual hi accedim amb un telefèric convertit en una referència. 

Les diverses rutes guiades us mostraran una pila de curiositats: plantes d’alta muntanya, 

terrenys volcànics, vies de tren a més de 2.000 metres, valls glacials, cabanes de pastors... I si 

voleu un sopar especial, n’oferiran un amb productes exquisits del Pallars sota un cel estrellat 

a prop de l’estany Gento. La pujada la fareu amb telefèric, però la baixada, ja de nit, pel camí 

de Pigolo, tota una experiència.   

El dissabte del festival coincideix amb la Vertical Cabanera, una cronoescalada que ascendeix 

al cim del Montsent de Pallars (2.883 m). Els que no correu, podreu gaudir a peu de l’ambient 

de la cursa amb tres itineraris guiats de dificultat diversa. En acabar, tots plegats coincidireu 

en un dinar popular acompanyats de músics locals.  

Organitzador Ajuntament de la Torre de Capdella 

Cost Entre 8 i 15 € segons la ruta, amb descomptes i gratuïtat per a menors. 

+Info  www.vallfosca.net · Tel. 973 663 001 · turisme@vallfosca.net  
 

  

mailto:idapa@idapa.cat
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Els festivals de senderisme, un projecte de cooperació pirinenca 

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), a través de 

l’anomenada “Taula de Camins”, és l’organisme públic que coordina els sis festivals, procurant 

que els esdeveniments compleixin uns criteris comuns definits amb els parcs naturals del 

territori. Aquest marc de cooperació i de coordinació és el que possibilita que els objectius 

comuns (la projecció del territori, la promoció del senderisme i la valorització dels guies 

interpretadors) assoleixin una major dimensió i difusió. 

La Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran és un grup de professionals de l’àmbit públic i 

privat que genera discurs per aconseguir que els camins es reconeguin com una 

infraestructura clau dels Pirineus i, fruit d’això, es destinin més recursos per al seu 

manteniment i la seva promoció. Aquesta taula també actua d’òrgan consultiu de l’IDAPA. El 

passat mes de març aquesta Taula va aprovar el seu full de ruta per als propers quatre anys 

(2017-2020), l’anomenada Estratègia 2020. 

En el marc d’aquesta Taula existeix una comissió específica dedicada a la coordinació i 

promoció conjunta dels festivals de senderisme, amb un doble objectiu: construir un relat 

específic sobre els Pirineus com a destí senderista singular, i contribuir a consolidar els 

professionals del sector (especialment els guies i interpretadors locals, els millors 

ambaixadors del territori) i la pràctica del senderisme. 
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