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Benvolgut visitant,

Si tens aquest document a les mans, és molt possible que estiguis a Solsona, així que
benvingut! Has de saber que has arribat a una població moderna i medieval a la vegada,
a la falda del Prepirineu: una ciutat per a descobrir.
Tant si estàs aquí per uns dies com si estàs de pas, has d’explorar el nucli antic de la
ciutat. Les muralles que la protegien, de les quals es conserven fragments, encara
divideixen la ciutat en dues. Entra per algun dels portals i recorre els carrers del nucli
antic: estrets, amb cases de parets de pedra i racons amb encant, et permeten traslladarte a una altra època i desconnectar per un instant.
Hi ha certs indrets que són de visita obligada, com la catedral de Solsona, on s’hi pot
admirar la Mare de Déu del Claustre, espectacular imatge ennegrida del romànic, els
claustres, el retaule de la Mercè i el Palau Episcopal annex. La plaça Major inclinada,
el cor del nucli antic; la plaça de Sant Joan, recollida i tranquil·la; el carrer del Castell,
amb l’enrenou de gent amunt i avall... O més fàcil encara, deixa’t portar per les teves
pròpies passes i ves trobant els encants que la ciutat amaga.
Solsona dóna nom a la comarca del Solsonès, un lloc singular on tan aviat pots tastar la
neu freda del nord de la comarca, com acariciar les espigues grogues més mediterrànies
del sud. Una comarca poc poblada, natural i salvatge, amb un notable entramat d’indrets
per anar a descobrir i activitats per a gaudir amb els teus.
A les teves mans tens el recull de les propostes turístiques que pots experimentar a
Solsona i al seu entorn. Algunes d’elles són propostes per a dur a terme amb la llibertat
d’anar pel teu compte: rutes senyalitzades per a senderisme i btt, fires, museus...
D’altres, són experiències dissenyades pels professionals locals, activitats de tota mena i
adreçades a tots els públics, amb les quals podràs impregnar-te del Solsonès a través de
la història, la gastronomia, el paisatge, l’aventura... Fulleja el catàleg i troba la teva
proposta, a mida, amb la qual gaudir de la teva estada.

Benvingut a Solsona i al Solsonès!
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SOLSONA I COMARCA: ON ESTEM?
Solsona

Hi ha ciutats on ja ho hem vist tot abans d’anar-hi,
perquè han viatjat pel món sencer en forma de
postals. Hi ha llocs remots i desconeguts, gairebé
inaccessibles, que només són aptes per a aventurers
heroics. I entremig hi ha la ciutat de Solsona,
acollidora, tranquil•la, ancestral i plena de
meravelles per descobrir.
Situada molt a prop del centre geogràfic de
Catalunya, a poc més de cent quilòmetres de
Barcelona, Solsona és una petita ciutat de pedra
vella, de tradicions viscudes, de cultura artesanal.
Qui hi posa els peus queda seduït per la pau dels
seus carrers sinuosos i pels edificis solemnes que
han vist passar els segles, pels plaers d’una
gastronomia lligada a la terra i per un entorn natural
que va des de les serres imponents del nord fins al
paisatge suau del sud.
La ciutat conserva l’entramat dels carrers
medievals, de formes arrodonides que semblen
sorgides de l’erosió del temps. Pujant pel portal del
Pont, l’entrada principal, trobem de seguida la
catedral de Santa Maria, síntesi de romànic, gòtic i
barroc; la plaça Major porxada, on ballen els gegants
seriosos de Festa Major i els grotescos del Carnaval;
la delicada plaça de Sant Joan, que va meravellar el
poeta Josep Maria de Sagarra. Sense ruptures de cap
mena passem per davant d’edificis renaixentistes,
com l’actual Casa de la Vila, o barrocs, com cal
Morató, on va viure la important nissaga d’escultors
que porta aquest nom. És com si els segles
s’haguessin aplanat i convisquessin tots alhora amb
la vida d’avui, amb el moviment de les botigues, les
converses animades dels bars i, si és dimarts o
divendres, el rebombori del mercat.
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Solsona també és la capital d’una comarca que en
són tres.
Al nord del Solsonès s’alcen les serres abruptes
d’Odèn i de la Vall de Lord, al Prepirineu, amb
paisatges que tallen l’alè.
Al centre, Solsona senyoreja un país de replans
endreçats que onegen amb calma.
Al sud s’estén un vast territori de masies
disseminades i pobles minúsculs.
Si ens fixem en els rius, la comarca es divideix entre
la meitat de llevant, que forma part de la conca del
Cardener, i la de ponent, que va a parar a la conca
del Segre. A un costat la gent parla català oriental i a
l’altre català occidental. Solsona, amb el seu parlar
únic de transició, és el punt on es fusionen totes
aquestes diferències. Poques comarques de
Catalunya presenten tants contrastos.
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Palpar la història
El Solsonès, com una soca vella que conserva
en les seves formes la memòria del temps
viscut, és ple de marques de la història. El
visitant que passegi per les terres que envolten
Solsona, per dins els boscos o vorejant els camps,
descobrirà unes inquietants construccions de
pedra en forma de galeria o de caixa. Són rastres
de la primera civilització monumental de la
comarca, la civilització megalítica, de fa quatre
mil•lennis. En sabem ben poca cosa: davant el
dolmen de la Pera o el de Llanera assaborim el
misteri dels mons desconeguts. No gaire menys
misteriosos són els ibers que s’assentaven dalt
dels turons, amb una escriptura pròpia que encara
no sabem què diu —a sobre mateix de Solsona, al
costat del Castellvell que vigila la ciutat, se’n pot
visitar un jaciment.

Universitat Literària, abolida per Felip V arran de
la derrota catalana en la Guerra de Successió.
Poques dècades després va dominar els solsonins
una nova febre constructiva; en són mostres el
Palau
Episcopal,
exemple
d’arquitectura
neoclàssica, i el pont de l’Afrau, un aqüeducte
amagat entre boscos al nord de Solsona, que es
revela a l’excursionista per sorpresa, com una
aparició, saltant per sobre d’un congost.

Però va ser a l’Edat Mitjana, quan el Solsonès feia
de frontera amb els territoris sarraïns, que es va
anar creant la ciutat tal com la coneixem. El nucli
va formar-se entre un centre religiós, l’església de
Santa Maria, i un centre civil, el castell dels
Torroja. Després de convertir-se en cap de bisbat
el 1593 i d’obtenir el títol de ciutat un any més
tard, Solsona va arribar a disposar d’una

Durant les últimes centúries —temps de guerres i
de modernització— el Solsonès ha estat molt
sovint un refugi. Refugi d’austriacistes al segle
divuit, de guerrillers antinapoleònics i carlins al
segle dinou, de joves que fugien de la guerra i
maquis al segle vint.

Les muntanyes i els boscos de la comarca, plens
de coves i amagatalls naturals, eren prou a
prop de les grans ciutats per arribar-hi
fàcilment i alhora prou lluny per sentir-s’hi
segur. Avui, en circumstàncies més felices, amb
la seva oferta d’hotels, restaurants i cases
rurals, Solsona i els seus voltants tornen a ser
un refugi.
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El llegat artístic de tots aquests segles es pot
contemplar al Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona. Immers en la calma que es respira a les
seves sales, el visitant seguirà un camí que porta
de la prehistòria al barroc, i segur que s’aturarà
una bona estona, impressionat, davant els frescos
romànics de Sant Quirze de Pedret.

Cada cosa al seu temps

A Solsona, seu episcopal, el calendari litúrgic
ha deixat una forta empremta en la vida
col•lectiva.
Dins el cicle anual de la ciutat destaquen dues
festes que no podrien ser més diferents. L’una, el
Carnaval, que esclata cap a la fi de l’hivern, és
una gresca contínua. L’altra, la Festa Major, que
se celebra quan ja s’acomiada l’estiu, és una
solemnitat rigorosament pautada.
El Carnaval de Solsona, declarat festa d’interès
turístic nacional, no és tan sols un dels més
concorreguts de Catalunya; també és segurament
un dels més disbauxats. Durant una setmana es
fan amos i senyors dels carrers uns gegants que
giravolten i amb els seus braços mòbils claven
mastegots als més desprevinguts. Els solsonins
pengen un ruc del campanar i, mentre brama i
orina, hi ballen a sota alegrement, acompanyats de
molts visitants que també ha posseït l’esperit de la
festa. (Algun foraster s’ha indignat profundament
en presenciar aquest ritual macabre, abans
d’adonar-se que el ruc és de cartró pedra.) Un cop
sacrificada i incinerada Sa Majestat Carnestoltes,
la pau torna als carrers, la pau de sempre, més
perceptible i més grata després de la bogeria.
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Els amants de l’ordre i l’elegància preferiran,
però, la Festa Major, que se celebra els dies 7, 8 i
9 de setembre. Reconeguda com a festa
patrimonial d’interès nacional, és una cerimònia
que es remunta al segle disset, quan la Mare de
Déu del Claustre va ser proclamada patrona de la
ciutat. Seguint un protocol estricte, aquest cop
surten a ballar compassadament uns gegants
solemnes que tenen una retirada amb les figures
de l’estatuària barroca. Un dels gegants encara és
el mateix que dansava fa tres-cents anys, només
alterat per algunes restauracions: el drac
immemorial, d’una bellesa enigmàtica i
amenaçadora.
Altres esdeveniments, a mig camí de la cultura i la
natura, arrodoneixen l’any. Poc després de la
Festa Major comencen a envair la ciutat les flaires
dels bolets. Els solsonins són molt aficionats a
anar-ne a buscar; els visitants que tinguin por de
perdre’s al bosc podran comprar-ne al mercat i als
comerços locals o —si són encara més
impacients— tastar la vedella amb bolets als
restaurants de la comarca, sempre ben proveïts
dels aliments de la terra. Per aquestes dates tenen
lloc, justament, la Fira del Bolet i el Boletaire i les
Jornades Gastronòmiques de Tardor.

Els gurmets que encara en vulguin més podran
gaudir, al març, d’un ressopó: la Fira del Trumfo
(és a dir, la patata) i la Tòfona.
Al maig es desplega per Solsona la fira més
veterana de totes, la de Sant Isidre, dedicada a tots
els aspectes del món rural, que els nens aprofiten
per enfilar-se als tractors i embadalir-se amb els
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garrins acabats de néixer. I el pic de l’estiu encara
reserva una altra sorpresa: durant deu dies d’agost,
gràcies al Festival de l’Acadèmia Internacional de
Música de Solsona, totes les ombres de la ciutat
s’omplen de música clàssica interpretada per joves
vinguts d’arreu del món.

El pla i la muntanya
Sortint a peu des de la plaça Major, el rovell de
l’ou de Solsona, s’arriba en pocs minuts a la
natura més solitària. Als encontorns de la ciutat
hi ha un bon nombre de rutes ben assenyalades.
Per un camí planer que voreja un torrent es va al
parc de la Mare de la Font, amb bolets de pedra
que fan de taula i jocs per a la canalla. Altres
camins més ondulants permeten conèixer el
Vinyet (els voltants de Solsona on temps enrere,
abans de la plaga de la fil•loxera, es cultivava la
vinya) i diverses construccions medievals, com
ara la torre defensiva de Riner i la cripta romànica
d’Olius, que sembla la carcanada d’un cetaci
antediluvià vista per dins. Sud enllà, s’arriba al
santuari del Miracle, amb un retaule barroc dels
Morató, dins un espai natural protegit, i al de
Pinós, vora una rosa dels vents que marca el
centre geogràfic de Catalunya. El caminant passa
sovint per lleus elevacions des d’on s’obren
àmplies panoràmiques: als seus peus, la
cal•ligrafia dels sembrats alternant-se amb
espessors de coníferes; al fons, un horitzó de
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carenes trencades, blavoses, mig confonent-se
amb el cel.
Són les carenes del nord del Solsonès, on el
terreny s’enfila de seguida per damunt dels mil
metres d’altitud. Aquí deixem enrere els replans i
ens endinsem en un país de verticals que
intimiden. Al clot de Vilamala s’abismen uns
cingles de conglomerat que semblen la muntanya
de Montserrat capgirada, més amunt s’alcen els
espadats calcaris d’Odèn i de Busa, i encara més
amunt, ja per sobre dels dos mil metres, regna la
serra del Port del Comte, nevada durant l’hivern,
amb estació d’esquí. En aquesta part de la
comarca, on Sant Llorenç de Morunys és la vila
més important, es trobaran en el seu element els
amants de l’esport i la natura. Els escaladors
s’enfilaran per parets que no s’acaben mai; els
esquiadors es llançaran pels pendents més
inclinats o avançaran plàcidament per les pistes
més suaus; els excursionistes descobriran, a cada
gir del camí, un paisatge inesperat.

Qui s’hi atreveixi fins i tot podrà passar la nit,
amb el guiatge d’un professional, en una de les
nombroses baumes (o coves) de la contrada, fer
rutes amb caiac pels braços de l’embassament de
la Llosa del Cavall —o, més al sud, al de Sant
Ponç— i volar amb parapent.

Encendre’l, fer-hi el menjar, quedar fascinat per la
seva dansa sense normes, és un ritual que han
seguit cada vespre, durant bona part de l’any, tots
els habitants de la comarca. El visitant
s’endormiscarà, cansat i satisfet, com un d’ells.
Raül Garrigasait

Després d’una jornada dedicada a caminar, a
córrer, a esquiar, quan ja declina la llum fatigada,
el visitant afortunat trobarà una llar de foc —el
«foc a terra», com en diem a Solsona—. Hi torrarà
llesques de pa, hi courà unes costelles de xai o hi
escalivarà pomes lluents. Les flames crepitaran, el
temps farà una pausa. El foc domèstic és la font
de la vida: dóna l’aliment i l’escalfor.
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1. SENDERISME

Rutes de senderisme senyalitzades per l’entorn de Solsona:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

La volta al Vinyet
Torrent Ribalta
Mare de la Font - Castellvell
Sant Bartomeu
Sant Esteve d'Olius
Basses de Brics - Alsina
Pont de l'Afrau
Torre de Riner

Rutes guiades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senderisme
Ruta senderisme Solsonès
Càtars del Pyrensud
Trekking Busa
Trekking al Pont Tibetà
Trekking ½ dia a la carta
Camí Verd
Ruta del Caracremada a peu o fent running
Trekking cingleres de Busa i Bastets
Canalda, entre balmes i cingleres
Guifré i cingleres amb extensió
Caminant pel Solsonès
Rutes pel Solsonès

Altres rutes pel Solsonès
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Rutes de senderisme a l’entorn de Solsona

L’oficina de turisme de Solsona proposa un conjunt de rutes per descobrir els principals
racons del municipi i el seu entorn. Els establiments del municipi col·laboren en la
difusió de tots aquests itineraris i per tant, us poden orientar per gaudir-ne durant la
vostra estada.
http://solsonaturisme.com/ca/que-fer/rutes/
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Ruta de la Volta al Vinyet
“La Solsona més rural”

Vista panoràmica dels afores de Solsona des de la falda del Castellvell

El Vinyet és el nom que rep el territori perifèric de Solsona, molt proper a la trama urbana, que alterna camps
de conreu, turons i masies. Rep aquest nom a causa de les extensions de vinya que circumdaven Solsona abans
que la plaga de la fil·loxera acabés amb totes elles, durant la dècada del 1880. Es ressegueix circularment el
terme municipal pels senders senyalitzats que l’envolten. La ruta permet descobrir la fina línia entre els afores
de Solsona i el paisatge rural humanitzat: camps, parets de pedra seca i cases de pagès que encara hi ha a les
rodalies, tot i la creixent urbanització, i que mantenen l’activitat agrària i ramadera. L’itinerari és perfectament
pedalable i convida a gaudir de la natura sense allunyar-se excessivament de Solsona: té 17 kilòmetres de
recorregut i a la vegada es pot transitar en trams més petits.

Fitxa tècnica

4h. 10 min.
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17 km

105 m

Ruta

Dificultat

desnivell

circular

mitjana-baixa

Tot l’any

Accessibilitat adequada

Ruta del Torrent Ribalta
“Passejada de proximitat”

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Durbec (Coccothraustescoccothraustes)
Salze imponent vora el camí a mig torrent

La ruta del Torrent Ribalta és una passejada a tocar de la ciutat per un entorn natural, molt freqüentada
pels solsonins i accessible per a tots els públics. L’itinerari permet gaudir d’un paisatge de ribera
resseguint corriols de tota mida per tornar-nos a plantar enmig de Solsona en poc menys d’una hora. Un
dels punts més atractius de la ruta és l’abundància d’ocells, on al llarg de l’any es poden observar amb
certa facilitat un elevat nombre d’espècies diferents.

Fitxa tècnica

55 min
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3,8 km

57 m
desnivell

Ruta
circular

Dificultat
baixa

Tot l’any

Accessibilitat adequada

Ruta del Castellvell – Mare de la Font
“De l’ombra de la ribera al sol de la comarca”

Vista panoràmica del Solsonès amb el Castellvell en primer pla. Parc de la Mina i Parc de la Mare de la Font.

L’itinerari estrella de Solsona. Aquesta ruta ens transporta des de l’ufanós bosc de ribera fins les vistes
panoràmiques de la talaia del Castellvell, un paisatge de contrastos entre solanes i obagues. Durant el transcurs
de la caminada, anirem descobrint indrets on afloren els valors patrimonials del territori, com la flora en
l’itinerari botànic a la font de la Mina o la roureda centenària enfilant-se al turó del Castellvell; el lleure en
l’espai del Parc de la Mare de la Font; o la història en el nucli del Castellvell i l’antic poblat ibèric pròxim. La
ruta, d’uns 90 minuts de durada i apta per a tots els públics, és la més recomanable de totes.

Fitxa tècnica

1h 30 min
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5 km

182 m
desnivell

Ruta
circular

Dificultat
fàcil

Tot l’any

Accessibilitat adequada

Ruta de Sant Bartomeu
“Solsona a vista d’àliga”

Vista panoràmica de Solsona i rodalies des del cim de Sant Bartomeu

Sant Bartomeu és un massís de caràcter mediterrani, enclavat enmig d’un paisatge predominat per turons i
grans extensions de camps de conreu. És dels primers contraforts prepirinencs que trenca amb la tònica
dominant de la depressió central catalana. Superant els 850 metres d’altitud, Sant Bartomeu és la talaia de
Solsona, mantenint-se com a paratge natural poc transformat i ric en biodiversitat. El recorregut permet veure
una diversitat d’hàbitats interessant. Aquesta ruta és la forma més ràpida i accessible de fer un cim des de
Solsona.

Llangardaix ocel·lat (Timonlepidus)

Plana del Vinyet amb Sant Bartomeu al fons

Fitxa tècnica

1:40 h.
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6,6 km

224 m
desnivell

Ruta
circular

Dificultat
mitjana-baixa

Tot l’any

BTT extrem

Ruta de Sant Esteve d’Olius
“Excursió per un camí històric”

Vista del cementiri modernista amb l’església de Sant Esteve d’Olius al fons i de l’interior de la cripta.

Aquest itinerari, planer i còmode, ens porta de Solsona fins a Sant Esteve d’Olius a través del GR-7.5.
Recorre l’altiplà d’Olius, una ruta històricament molt transitada ja que constituïa el principal accés a l’eix
fonamental de comunicació del territori, el riu Cardener. Una excursió que antigament ja realitzaven els
ganiveters solsonins per dur a esmolar els ganivets als molins del Cardener. La ruta, de poc més d’una
hora de passejada pel sender de gran recorregut, ens porta fins a Sant Esteve d’Olius. El destí final és un
important conjunt monumental on hi trobem l’església romànica, la singular cripta que conté en el seu
interior, el cementiri d’estil modernista i les restes excavades d’un hàbitat i camp de sitges ibèric.

Fitxa tècnica

2h. 40 min.

14

12.2 km

259 m
desnivell

Ruta
circular

Dificultat
Mitjana

Tot l’any

Accessibilitat adequada

Ruta de les Basses de Brics- Alsina- Miracle
“A la descoberta del paisatge de masies”

Vista panoràmica des de Brics i bassa de l’Alsina

El Solsonès és conegut popularment per “la comarca
de les mil masies” degut a la seva imatge rural, que
manté el paisatge contrastat de grans extensions de
camps i petits turons. Un mosaic de planures i masos
entre bosquines és el que ens trobem al sud del
municipi de Solsona, on el pas del GR-7 ens marca en
tot moment el recorregut d’aquesta ruta. Durant el
primer tram fins a Brics, podrem resseguir la seva
bassa i la que hi ha a l’Alsina, hàbitat d’una notable
diversitat de fauna, destacant la presència d’ocells
lligats a l’aigua. La ruta és ampliable amb un segon tram d’una hora de durada, pel GR-7 fins arribar al
santuari del Miracle (municipi de Riner), un destacat centre històric religiós, declarat Bé Cultural d’Interés
Nacional. L’itinerari és una caminada assequible bo i descobrint el Solsonès sud.

Fitxa tècnica

2 h.
(anada)

15

7,6 km
(anada)

125 m
desnivell

Ruta
lineal

Dificultat
Mitjana - baixa

Tot l’any

Accessibilitat adequada

Ruta del Pont de l’Afrau
“De la ciutat al bosc: buscant l’origen de l’aigua”

Vista del Pont de l’Afrau des del corriol.

Amb aquest itinerari descobrirem el paisatge agroforestal de les rodalies de Solsona, on un corriol s’endinsa cap a
boscos de pinedes, pollancres i freixes entre altres espècies. El sender ressegueix el pas del riu Negre enmig d’ un
ambient ombrívol de ribera, hàbitat propici per ocells, petits mamífers i amfibis. La puresa del territori permet la
vida d’animals com la salamandra. A mitja ruta arribem al punt culminant de la caminada: el Pont de l’Afrau, un
aqüeducte monumental de més de 27 metres d’alçada per 60 de llargària de mitjans segle XVIII. Aquesta gran
obra d’infraestructura hidràulica canalitzava i portava l’aigua de Lladurs fins a Solsona.

Fitxa tècnica

2 h.

7,7 km

16

92 m
desnivell

Ruta
circular

Dificultat
Mitjana-baixa

Tot l’any

Accessible per BTT

Ruta de la Torre de Riner
“Descobrint la calma de la vall del riu Negre”

El riu Negre és l’eix fluvial
que vertebra el paisatge del
municipi de Solsona: recull les
aigües dels barrancs boscosos
del nord de Solsona, travessa
la ciutat per sota el pont
principal que dóna accés al
nucli històric i continua aigües
avall fins l’aiguabarreig amb
el Cardener. A mitja vall
trobem Riner, un petit nucli
d’origen medieval on la seva
torre quadrangular aguanta
dempeus al costat del riu des
del segle X, vigilant en silenci
aquest misteriós i desconegut
tram del riu. La ruta ens
porta de Solsona fins el nucli
de Riner, per un sender que
ressegueix en tot moment el
traçat del riu Negre.
Vista de Riner amb la Vall del riu Negre de fons.

Fitxa tècnica

2h. 25 min.
(anada)
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10 km
(anada)

88 m
desnivell

Ruta
lineal

Dificultat
mitjana

Tot l’any

Accessible per BTT

SENDERISME
Rutes a mida en funció dels gustos i
capacitats de l’usuari

Descobreix de la mà dels guies de muntanya de Relleus els
indrets més bucòlics del país, treballem i et guiem a qualsevol
indret on anar a practicar senderisme; ens fem càrrec de tot el que
ens demaneu, planificació, logística, guies, etc. de les vostres
sortides i travesses de senderisme perquè només us hagueu de
preocupar de gaudir al màxim l'experiència, que les muntanyes
de ben segur us brindaran.
Adreçat a: persones de qualsevol edat i forma física
Temporada: tot l’any
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura, senderisme

info@relleus.cat
www.relleus.cat/
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus

RUTA SENDERISME SOLSONÈS

Caminar sense equipatge pel Solsonès

*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Ruta de senderisme itinerant dos dies a cada
un dels hotels, cada dia es fa una ruta a peu. Un dia circular i
l’altre dia en direcció al següent hotel.

info@lafreixera.com
www.hotellafreixera.com

Adreçat a: adults i sèniors
Temporada: tardor i primavera
Paraules clau: senderisme, natura, paisatge

973 484 262

facebook.com/lafreixera/?fref=ts
twitter.com/LAFREIXERA
instagram.com/lafreixerahotel
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CÀTARS DEL PYRENSUD
Volta Càtar per terres catalanes
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Ruta circular pel nord de Catalunya que uneix el santuari de la
Mare de Déu de Queralt (Berguedà) i el santuari del Miracle
(Solsonès). En aquest itinerari es seguiran les últimes petjades de
fugida que van fer els càtars tot gaudint d'un paisatge
extraordinari.

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282

Adreçat a: adults
Temporada: tardor
Paraules clau: natura, paisatge, història, senderisme

facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi

TREKKING BUSA
Ruta guiada per la serra de Busa

Itinerari d’excursionisme que dóna la volta al Pla de Busa. Ruta
molt interessant per la diversitat d’atractius a visitar com: el
cingle sud de fins a 145 metres d’alçada i 1,2 km de llarg,
l’ermita de Sant Cristòfol de Busa, la Presó, les entrades dels
avencs espeleològics, la interpretació geològica de la serra de
Bastets i la història de l’exèrcit refugiat durant la guerra del
Francès.

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
973 115 117

Adreçat a: adults, grups, famílies
Temporada: tot l’any
Paraules clau: aventura, natura, paisatge, panoràmica,
senderisme, trekkings, famílies, escolars, grups

facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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TREKKING AL PONT TIBETÀ
Ruta de descoberta i aventura

Itinerari d’excursionisme al municipi d’Odèn. Es tracta d’un
sender equipat d’un recorregut de 8 quilòmetres que transcorre
per camins poc marcats i que travessen la profunda rasa de la
Perdiu amb un pont penjant de 35 metres de llarg. En aquest
recorregut
es
visita
una
cova
habilitada
dels
“Emboscats”(refugiats de la guerra civil).

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
973 115 117
facebook.com/tirantmilles

Adreçat a: adults, famílies
Temporada: tot l’any
Paraules clau: aventura, natura, paisatge, senderisme, trekking,
pont tibetà, famílies, escolars, esport

twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles

TREKKINGS ½ DIA I A LA CARTA
Trekkings a la carta

A l’apartat d’activitats turístiques detacades de la web podeu
trobar itineraris que et podem recomanar segons les
característiques del participant, realitzant cims i
circulars, fets a mida per diferents punts del Solsonès. Proposa i
en parlem
Adreçat a: adults, grups, esportistes
Temporada: tot l’any
Paraules clau: aventura, descoberta, natura, paisatge,
senderisme, trekking, hikking, esport, muntanya

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
973 115 117
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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EL CAMÍ VERD
Diferents rutes sortint des del càmping
Solsonès sota la marca Bike&Run

Rutes dissenyades pel Càmping Solsonès amb arribada i sortida
mateix càmping: Solsona i el serrat de Sant Bartomeu, Mare de la
Font, Castellvell, el pont de l’Afrau. De dificultat baixa.

info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com
973 48 28 61

Adreçat a: famílies, joves, sènior
Temporada: tot l'any
Paraules clau: natura, paisatge, senderisme, descoberta del territori

facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones

RUTA DEL CARACREMADA A PEU O
FENT RUNNING
Oferta de rutes pel Prepirineu del Solsonès i
Berguedà ambientades en la zona on visqué
el maqui Caracremada
La Ruta del Caracremada disposa d’una notable oferta pel que fa
als dies que hom vol estar de ruta (de 2 a 7), amb els quals es pot
transcórrer la ruta circular proposada, ja sigui sencera o a
fragments, a peu o fent running. Es facilita tot el necessari
(mapes, tracks, allotjament, àpats) per tal de poder gaudir
de la ruta. També existeix la possibilitat de gaudir d’un
guiatge per part de personal expert. Consulteu la variada oferta
de possibilitats contactant-nos.

caracremada@live.com
www.rutacaracremada.com

Adreçat a: grups concertats, senderistes, amants de la natura,
runners, esportistes, caminants
Temporada: a concretar
Paraules clau: descoberta de natura, esports d'aventura,
running, senderisme, descoberta del territori, caminar,
excursió, Prepirineu
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615626813
facebook.com/groups/239540966107452

TREKKING CINGLERES DE BUSA I BASTETS
En aquesta ruta tindrem una de les millors
panoràmiques del Prepirineu
*Opció d’un dia o de dos

Ruta de senderisme durant dos dies per conèixer molt bé cada racó
excepcional que tenim a les serres de Busa i dels Bastets, on
combinarem ascensions a l’altiplà de Busa amb alguna altra opció de
cim, com el Tossal de Bastets, passarem per la fageda, on trobarem
els colors de la tardor. Visitarem un dels llocs més recòndits com és
el monestir de Sant Pere de Graudescales i passant per l’ecomuseu de
la Vall d’Ora, el pont medieval, unit amb un paisatge salvatge.
·Un dia: Pujarem a Busa “Etapa espectacular” linial, anirem a la
mítica presó de Busa, un mirador excepcional.

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282

·Dos dies: Inclou dos dies de ruta guiada, allotjament al costat de
l’embassament, a mitja pensió, samarreta, alguna barreta i reportatge
fotogràfic de la sortida.

facebook.com/rutes.silviarovira

Adreçat a: adults
Temporada: tot l’any
Paraules clau: senderisme, aventura, natura, paisatge

instagram.com/silvirovi

twitter.com/RutesSilviaR

CANALDA, ENTRE BALMES I
CINGLERES
Senderisme per Canalda

Sortida de senderisme que transcorrerà per la serra de Canalda,
on passarem per les grans balmes, i per sobre de la serra, fent
algun cim amb esplèndides panoràmiques.
Adreçat a: adults
Temporada: tot l’any
Paraules clau: senderisme, aventura, natura, paisatge

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi
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GUIFRÉ I CINGLERES AMB
EXTENSIÓ
Al Prepirineu del Solsonès
Aquesta ruta està pensada pels amants de la natura, que els
agradi descobrir llocs nous, unint paisatges, cultura i
gastronomia.
Durant 2 o 4 dies visitarem un dels llocs més inhòspits de la
Catalunya Central.
1r dia: Pugem a les cingleres, per arribar a la Vall d’Ora
passant per camins i senders de muntanya arribem al
monestir de Sant Pere de Graudescales, església benedictina
situada enmig d’un paratge de gran bellesa natural, també
trobarem un petit pont medieval i el Molí museu de la “Vall
d’Ora” entre d’altres (17 Km).
2n dia: Amb una mica més de duresa, pujarem a l’espectacular
serra de Busa, formant un extens altiplà i arribant a un dels seus
extrems, anomenat “el Capolatell” o la presó, que és un indret
envoltat de cingleres i separat de la resta de massís per una
esquerda i un pont, d’on tindrem unes precioses vistes del Pirineu i
de la vall i el santuari de Lord (15 Km). Un lloc imprescindible
pels amants de la natura.
3r dia: De Sant Llorenç resseguint durant una etapa el camí càtar
arribem a Casa Cavallera, pel camí tenim la possibilitat de visitar el
Zoo del Pirineu. De nou els paisatges et sorprendran. (16 Km)

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi

4t dia: L’últim dia s’arriba a Cambrils, on hi ha l’opció de visitar el
Salí (18 Km). Trasllat Cambrils-Cardona.
Inclou: pack de benvinguda, camiseta tècnica, track, transport de bosses, allotjaments en mitja pensió.
Ruta de 2 dies: Nivell mig de 32 Km
Ruta de 4 dies: Nivell mig-alt de 66 Km

Adreçat a: adults
Temporada: tot l’any
Paraules clau: senderisme, aventura, natura, paisatge
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CAMINANT PEL SOLSONÉS

Rutes guiades per la Serra de Busa, santuari
de Lord o santuari del Miracle

Excursions guiades entre setmana per a grups d'excursionistes
amb allotjament a l'hotel i esmorzar en una casa de pagès.

info@lafreixera.com
www.hotellafreixera.com
973 484 262

Adreçat a: grups, excursionistes
Temporada: primavera, estiu, tardor
Paraules clau: natura, paisatge, descoberta, senderisme,
geologia

facebook.com/lafreixera/?fref=ts
twitter.com/LAFREIXERA
instagram.com/lafreixerahotel

RUTES PEL SOLSONÉS

Des de l’oficina de turisme es
proporciona un notable ventall de rutes
comarcals

Visita el web i informa’t del ventall de rutes proposades.
Un ampli catàleg perquè et descarreguis el mapa i puguis
anar a descobrir la comarca. Solsonès nord, Sant Llorenç
de Morunys, ermites romàniques, itineraris per elements
del neolític, ribera Salada, santuari de Lord, Camí de
Ronda, Port del Comte, Serra del Verd, Valmanya,
Pinós... Amb aquesta proposta d’itineraris podràs
descobrir els racons més singulars de la comarca.

turisme@turismesolsones.com
www.turismesolsones.com/
973 48 23 10
facebook.com/turisme.solsones
twitter.com/TurismeSolsones
instagram.com/turismesolsones
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2. BTT
•

Rutes senyalitzades BTT per Solsona i rodalies
◦ Pont de l'Afrau
◦ Mare de la Font - Castellvell - Brics
◦ Torre Riner
◦ Pantà de Sant Ponç
◦ Sant Esteve d'Olius
◦ La circular

•

Altres rutes BTT pel Solsonès
◦ La Creueta
◦ Les Comes
◦ Els Torrents
◦ El Santuari
◦ Les Fonts
◦ El Jou
◦ Sollort
◦ Pratformiu
◦ La Bòfia
◦ Del Miracle a Freixinet
◦ Del Miracle a la Torre de Riner
◦ Del Miracle a l’Embassament de l’Alzina

Rutes guiades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ruta 1714
Rapinyaires del Prepirineu
Guifré i cingleres
Cardona i els tresors dels Solsonès
Pel camí dels maquis
Via Salaria
Sortida familiar per la Vall d'Ora
Pedaleja pel Solsonès
Càtars del Pyrensud
El Solsonès sobre rodes
Rodalord
BTT circular al Pantà o a la carta
Camí verd
Ruta del Caracremada amb BTT

L’oficina de turisme del Solsona proposa un conjunt de rutes per descobrir els principals racons del municipi i el
seu entorn. Els establiments del municipi col·laboren en la difusió de tots aquests itineraris i per tant, us poden
orientar per gaudir-ne durant la vostra estada.
http://solsonaturisme.com/ca/que-fer/rutes/

RUTES BTT PER SOLSONA I RODALIES
-

Pont de l’Afrau
Mare de la Font- Castellvell- Brics
Torre de Riner
Pantà de Sant Ponç
Sant Esteve d’Olius
La circular

ALTRES RUTES BTT PEL SOLSONÈS
-

La Creueta
Les Comes
Els Torrents
El Santuari
Les Fonts
El Jou
Sollort
Pratformiu
La Bòfia
Del Miracle a Freixinet
Del Miracle a la Torre de Riner
Del Miracle a l’Embassament de l’Alzina.

Adreçat a: ciclistes BTT
Temporada: tot l´any
Paraules clau: natura, BTT, paisatge, bicicleta, descoberta del territori, entrenar, saludable
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RUTA DEL 1714
Recorregut per la memòria històrica de
Catalunya en BTT
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Ruta al teu aire o amb possibilitat de guia de durada de 4 dies, on
anirem veient l'ermita de Sant Sebastià a Vic, Casa de Rafel
Casanoves a Moià, el castell de Cardona, Torre de la Manresana
a Prats de Rei i amb arribada a la Seu de Lleida.

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282

Adreçat a: amants de la bici nivell mig/alt i mig/baix
Temporada: tot l'any
Paraules clau: natura, paisatge, història, BTT, patrimoni

facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi

RAPINYAIRES DELS PREPIRINEUS
Recorregut de 160 km amb sortida i arribada
a Cardona
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.
Ruta en BTT que es pot fer en 2, 3 o 4 dies segons
el nivell. Durant el recorregut passarem per
paisatges d'alta muntanya i veurem magnífiques
vistes per una banda del Cadí, el Pedraforca i la Gallina Pelada i
per altra banda de la serra de Busa..
Adreçat a: amants de la bici nivell mig/alt
Temporada: tot l’any
Paraules clau: natura, paisatge, història,
BTT, patrimoni

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi
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GUIFRÉ I CINGLERES
Ruta de Guifré el Pilós on va ser ferit de
mort i que posteriorment va crear la senyera
catalana
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Ruta en BTT de durada d'1 o 2 dies de diferent nivell. El
primer dia passarem per camins i senders de muntanya passant
pel monestir de Sant Pere de Graudescales i el Molí museu de «la
Vall d'Ora». El segon dia amb una mica més de duresa pujarem a
la serra de Busa fins arribar a un dels seus extrems anomenat «el
Capolatell» on tindrem unes precioses vistes del Pirineu, de la
vall i el santuari de Lord.
Adreçat a: amants de la bici (nivell mig/alt)
Temporada: tot l’any
Paraules clau: natura, paisatge, història, cultura, patrimoni, BTT

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi

CARDONA I ELS TRESORS
DEL SOLSONÈS
Descobreix paratges d'aquestes terres amb monestirs d'art barroc,
romànic i modernista, tot pedalant per camins i senders
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Ruta de 2 dies per fer turisme en BTT, sortint de Cardona
passant per pobles com Bergús (Cardona) on podrem visitar la
seva església parroquial d'origen romànic i el petit poble de Su
rodejat de plena naturalesa. Un cop arribem a Solsona, tindrem la
tarda lliure per visitar aquesta ciutat de gran riquesa i patrimoni
històric. El segon dia ens dirigirem a la parròquia de Sant Esteve
d'Olius, passarem pel costat de l'embassament de Sant Ponç i ens
dirigirem a Cardona.
Adreçat a: amants de la bici nivell mig
Temporada: tot l'any
Paraules clau: natura, història, cultura, patrimoni, BTT

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi
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PEL CAMÍ DELS MAQUIS
Recorregut en BTT de 2 dies pels camins on
van passar els maquis
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Vine a descobrir els camins que havien estat durant
anys el pas de maquis i bandolers. Deixant les seves petjades i
amagatalls pels boscos i muntanyes de la Catalunya central, per
camins i senders, vorejant rius i muntanyes, passarem pels llocs
de més interès en el camí dels maquis, així podrem gaudir dels
paisatges, de la història i de la cultura.

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282

Adreçat a: adults
Temporada: tot l'any
Paraules clau: natura, història, cultura, patrimoni, BTT, maquis

facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi

VIA SALARIA
Un dels camins més emblemàtics de la vila
per la seva relació amb els antics camins de
la sal que sortien de Cardona
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Sortida on el primer dia consisteix en fer l'antiga via Salaria fins
arribar a Cardona i el segon dia en una ruta circular fins a Pinós
on visitarem la Rosa dels Vents, al centre geogràfic de Catalunya.

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282

Adreçat a: adults
Temporada: tot l'any
Paraules clau: natura, història, cultura, patrimoni, BTT, ruta

facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi
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SORTIDA FAMILIAR PER
LA VALL D'ORA
Sortida familiar amb pícnic opcional a
escollir entre 3 nivells diferents
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Ruta guiada a escollir entre 3 nivells de dificultat diferents, on
visitarem els punts d'interès de la Vall d'Ora com ara l’església de
Sorba, on podrem visitar l'interior i veure la tomba de Sant
Eudald i arribarem fins a una zona de pícnic on podrem
descansar.

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira

Adreçat a: famílies
Temporada: tot l'any
Paraules clau: natura, paisatge, cultura, BTT

twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi

PEDALEJA PEL SOLSONÈS
Recorre el Solsonès en bicicleta

Sortides guiades en BTT pel Solsonès (circuit del Vinyet: 24
km, circuit de Olius i el pantà de Sant Ponç: 36 km.)

info@lafreixera.com
www.hotellafreixera.com

Adreçat a: grups de ciclistes
Temporada: primavera, estiu, tardor
Paraules clau: natura, paisatge, BTT

973 484 262

facebook.com/lafreixera/?fref=ts
twitter.com/LAFREIXERA
instagram.com/lafreixerahotel
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CÀTARS DEL PYRENSUD
Volta Càtar per terres catalanes
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Ruta circular pel nord de Catalunya que uneix el santuari de la Mare
de Déu de Queralt a la comarca del Berguedà i el santuari del
Miracle al Solsonès. En aquest itinerari es seguiran les últimes
petjades de fugida que van fer els càtars tot gaudint d'un paisatge
extraordinari.

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es

Adreçat a: adults
Temporada: tot l'any
Paraules clau: natura, paisatge, història, BTT

636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi

EL SOLSONÈS SOBRE RODES
Ideal per gaudir dels indrets del Solsonès
amb la teva colla

Una activitat on podràs gaudir amb la BTT
d'itineraris amb morfologies ben variades.

Adreçat a: grups
Temporada: tot l´any
Paraules clau: natura, paisatge, BTT, aventura

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi
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RODALORD
3 rutes en BTT per la Vall de Lord guiades amb
GPS i combinades amb visites culturals

Producte de turisme actiu consistent en la descoberta
de la Vall de Lord amb bicicleta de muntanya. Tres
rutes: Busa-Vall d'Ora; Guixers; La Coma-Port del
Comte. Les rutes inclouen llibre de ruta, track per a GPS i
avituallament en diferents establiments de restauració de la zona.
La pernoctació és a la casa rural de Cal Martí, al municipi de
Guixers.

info@rodalord.com
www.rodalord.com
630 976 850

Adreçat a: grups.
Temporada: primavera, estiu i tardor
Paraules clau: BTT, Vall de Lord, Port del Comte, natura,
Guixers, La Coma, Sant Llorenç de Morunys

facebook.com/rodalordexperience
twitter.com/rodalordbike
instagram.com/rodalordexpeience

BTT circular al Pantà o a la carta
Bicicleta, natura i banys d’aigua dolça a l’estiu

Circular a l’embassament de Sant Ponç. Circular de 17,5 km per
terreny amb molt poques pendents; itinerari ideal per famílies. A
l’estiu es pot realitzar una parada a fer un bany i la resta de l’any
alternar les parades per realitzar observació de fauna i flora.
Adreçat a: grups, famílies
Temporada: tot l´any
Paraules clau: aventura, natura, paisatge, BTT, grups, pantà de
Sant Ponç, esport, Prepirineu, Solsonès, Catalunya

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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EL CAMÍ VERD
Diferents rutes sortint des del càmping
Solsonès sota la marca Bike&Run

Rutes dissenyades pel Càmping el Solsonès amb
arribada i sortida al mateix càmping: Solsona i serrat de
Sant Bartomeu Mare de la Font, Castellvell, Pont de l’Afrau. De
dificultat baixa.

info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com

Adreçat a: famílies, joves, sènior
Temporada: tot l'any
Paraules clau: natura, paisatge, BTT, descoberta del territori,
bicicleta, mountainbike

973 48 28 61
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones

RUTA DEL CARACREMADA AMB BTT
Ruta de varis dies amb BTT: amb track de la ruta, allotjament
i àpats a preu tancat, pel Prepirineu del Solsonès i el
Berguedà

Excursió de diversos dies (2, 3, 4 o fins a 5 dies) pel nord del
Solsonès i del Berguedà. La logística de la ruta contempla els
allotjaments, el routebook i l’alimentació en establiments de la
zona, però no el guiatge. Es visiten zones prepirinenques del
Solsonès i el Berguedà, en una ruta circular, ambientada en la vida
del maqui Caracremada.

caracremada@live.com
www.rutacaracremada.com
615626813
facebook.com/groups/239540966107452

Adreçat a: grups concertats, ciclistes, esportistes
Temporada: a concretar
Paraules clau: descoberta de natura, esports d'aventura, BTT,
bicicleta, ciclisme, Prepirineu
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3. AVENTURA
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Parapent biplaça o tàndem
Pack aventura 1
Pack aventura 2
Ruta en kayak "Els cingles de Vilamala"
Ruta en kayak "Del Guix - Serra dels Bastets"
Cani-Kayak
Kayak familiar
Embaumada runner
Espeleologia
Lloguer de caiac, hidropedal i paddlesurf
Tir amb arc
Caiac a la Caseta del Pantà
Paddlesurf o Stand Up Paddle a la Caseta del Pantà
Vies ferrades
Salt de Pont o Pònting
Descens de barrancs
Escalada
Curses o circuits d’orientació
Rutes de bicicleta de carretera
Trineus tirats per gossos i altres activitats
Descoberta de la Vall de Lord
Estació d’Esquí del Port del Comte
Vol en globus aerostàtic (cistella compartida)
Vol en globus aerostàtic (cistella privada)
Bungee-salt amb elàstic

PARAPENT BIPLAÇA O TÀNDEM
Descobreix el plaer de volar en parapent

Vola des de la muntanya de Port del Comte,
aterrant a Sant Llorenç de Morunys, amb un
desnivell de més de 1.100 metres. Possibilitat de
reportatge fotogràfic i/o vídeo d’experiència.
També s’ofereixen cursos de iniciació al parapent.
alioth@alioth.cat
Adreçat a: tothom
Temporada: tot l’any
Paraules clau: parapent, aventura, adrenalina, esports
d'aventura

www.alioth.cat
619 033 775
facebook.com/AliothParapent

PACK AVENTURA 1
Modernisme i paisatges al pantà
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de l’hotel, que
inclouen banyera d’hidromassatge i esmorzar buffet al
restaurant el Buffi. Activitat de caiacs.
Adreçat a: adults i famílies
Temporada: primavera, estiu
Paraules clau: natura, esport, aventura, kayak

info@hotelsantroc.com
www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona
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PACK AVENTURA 2
Modernisme i activitats amb adrenalina
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de
l’hotel, que inclouen banyera d’hidromassatge i
esmorzar buffet al restaurant el Buffi. Activitat de
via ferrata o barrancs (a escollir prèviament).

Adreçat a: adults i famílies
Temporada: primavera, estiu
Paraules clau: natura, esport, aventura, via ferrata,
barranc

info@hotelsantroc.com
www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona

EXCURSIÓ GUIADA EN CAIAC
«ELS CINGLES DE VILAMALA»
La Vall de Lord i el seu espectacular entorn

Excursió de tres hores on es visitaran els braços de
l'embassament de la Llosa del Cavall més
impressionants. Ens endinsarem pels Cingles de
Vilamala, un fascinant entorn de conglomerats.

info@kayakk1.com
www.kayakk1.com
608 693 481

Adreçat a: grups concertats, famílies.
Temporada: tot l’any
Paraules clau: kayak, activitats aquàtiques, descoberta
de natura, esports d'aventura, Vall de Lord, Llosa del
Cavall

facebook.com/kayakk1?fref=ts
twitter.com/kayak_k1
instagram.com/kayak_k1
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EXCURSIÓ GUIADA EN CAIAC
«RUTA DEL GUIX – SERRA DELS
BASTETS»
Un paisatge que ens traslladarà als boscos del
Canadà
Excursió de dues hores on es navegarà al peu de la serra dels
Bastets, una emocionant ruta que ens durà a la
desembocadura del riu Aigua de Valls.
info@kayakk1.com
Adreçat a: grups concertats, famílies, escolars
Temporada: tot l’any
Paraules clau: kayak, activitats aquàtiques, descoberta de
natura, esports d'aventura, Vall de Lord

www.kayakk1.com
608 693 481
facebook.com/kayakk1?fref=ts
twitter.com/kayak_k1
instagram.com/kayak_k1

CANI-KAYAK
Navega en caiac amb el vostre gos

Gaudiu amb la companyia dels vostres millors amics.
Els vostres gossos disposen d’una plaça central molt
àmplia i còmoda per navegar amb vosaltres. Disposem
d’armilles salvavides per a gos.

info@kayakk1.com
www.kayakk1.com

Adreçat a: tothom que tingui gos
Temporada: tot l’any
Paraules clau: activitats aquàtiques, descoberta de
natura, esports d'aventura, Vall de Lord

608 693 481
facebook.com/kayakk1?fref=ts
twitter.com/kayak_k1
instagram.com/kayak_k1
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KAYAK FAMILIAR
Lloguer de caiacs de fina a quatre
places (2 adults + 2 petits)

Una experiència divertida, amb la família... amb els
amics... apta per a totes les edats...Aquí podeu gaudir
de l’experiència del lloguer de “kayak Familiar”, una
alternativa on els més petits aniran amb nosaltres en caiacs
de quatre places. Disposem d’un servei de guies
professionals especialitzats en conducció d’activitats per a
grups concertats.
Adreçat a: famílies amb fills
Temporada: tot l’any (consultar calendari de sortides)
Paraules clau: activitats aquàtiques, descoberta de natura,
esports d'aventura, Vall de Lord

info@kayakk1.com
www.kayakk1.com
608 693 481
facebook.com/kayakk1?fref=ts
twitter.com/kayak_k1
instagram.com/kayak_k1

EMBAUMADA RUNNER
Esdeveniment fet a mida pels runner per
viure una experiència única i acabar dormint
a una bauma

L'activitat es realitza a la Vall de Lord. L'activitat inclou el
guiatge amb un expert en curses de muntanya, seguint un
recorregut fet a mida dels participants fins arribar a la bauma on
es trobaran amb els acompanyants que hagin optat per fer una
petita excursió també guiada. Els avituallaments, el transport del
material per dormir, el sopar, la pernoctació a la bauma,
l'esmorzar, el guiatge de retorn i la tramitació de tots els permisos
necessaris, juntament amb la corresponent assegurança
d'accidents inclosa dins l'activitat.

info@relleus.cat
www.relleus.cat
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus

Adreçat a: runners
Temporada: de maig a octubre
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura
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twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus

ESPELEOLOGIA
Visites a cavitats de diferents nivells i
exigències, sempre sense l’ús de material
tècnic

info@relleus.cat
Descobriu el que s’amaga sota terra, on trobarem una
temperatura regular tot l’any, descobrirem un món subterrani
que amaga formacions, insectes, animals i molta, molta foscor.
Una activitat ideal per a realitzar tant si neva com si plou, si fa
calor, o fred.
Adreçat a: persones de qualsevol edat i forma física sense por
a la foscor i els llocs estrets
Temporada: tot l’any
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura, espeleologia

www.relleus.cat
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus

LLOGUER DE CAIACS,
HIDROPEDAL I PADDLESURF
A l’estiu, refresca’t a la Llosa del Cavall
amb el millor servei i tracte!

Sols, en parella, amb la família o els amics, gaudiu del piragüisme al
Solsonès i amb la companyia de qui vulgueu en un entorn privilegiat
com ho és el pantà de la Llosa del Cavall, i especialment en el seu
tram final, on un ambient agresta i de muntanya ens acompanyarà en
tot moment, així com magnífiques vistes al massís del Port del
Comte, el lloguer de caiacs i el piragüisme en aigües tranquil·les és
apte per a tothom i totes les edats.
Adreçat a: tothom
Temporada: temporada d’estiu o sota reserva tot l’any
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura, aigua, caiacs, lloguer,
pedal, hidropedal, patinet, paddlesurf

info@relleus.cat
www.relleus.cat
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus
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TIR AMB ARC
Gaudeix, aprèn, perfecciona la teva punteria!

Vine a passar una hora acompanyat per nosaltres tot practicant el tir
amb arc, aproxima't a l'esport amb nosaltres i deixa que t'ensenyem
les tècniques bàsiques per a aprendre a tirar i millorar la teva punteria
en cadascuna de les tirades que facis! Tot plegat en un entorn
controlat en plena natura.

info@relleus.cat
www.relleus.cat

Adreçat a: persones de qualsevol edat
Temporada: tot l’any
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura, tir amb arc

650 332 913
facebook.com/guiesrelleus
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus

CAIAC a ‘La Caseta del Pantà’
Aigua, natura i caiac, la millor
combinació

Lloguer de caiacs tipus auto-buidables que no requereixen
experiència prèvia. L’establiment disposa d’estança per canviar-se i
servei de bar i “terrasseta” amb vistes al pantà, un espai ideal de
descans pels acompanyants.
guies@tirantmilles.com
Adreçat a: sol o acompanyat, parelles, grups, comiats, incentius
empresa, famílies, amics
Temporada: primavera i estiu
Paraules clau: aventura, natura, aigua dolça, caiac, pantà de Sant
Ponç, la caseta del pantà, esport, Pirineu, Prepirineu, Solsonès,
Catalunya

www.tirantmilles.com
650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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PADDLE SURF O STAND UP
PADDLE a ‘La Caseta del Pantà’
Paddle Surf, aigua i salut, la novetat de
l’estiu
Lloguer de Paddles Surf o Stand Up paddle que no
requereixen experiència prèvia. Una activitat apte per tots els
públics i molt recomanada per mantenir una bona condició física.
L’establiment disposa d’estança per canviar-se i servei de bar i
“terrasseta” amb vistes al pantà, un espai ideal de descans pels
acompanyants.
Adreçat a: sol o acompanyat, parelles, grups, comiats, incentius
empresa, famílies, amics
Temporada: primavera i estiu
Paraules clau: aventura, natura, aigua dolça, paddle surf, stand up
paddle, pantà de Sant Ponç, la caseta del pantà, esport, Prepirineu,
Solsonès, Catalunya.

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles

VIES FERRADES
Una activitat d’iniciació al món vertical de les vies
ferrades

Itinerari per camí equipat i via ferrada, que permet fer una iniciació
al món vertical de les vies ferrades. Primer es fa un bateig al pont
tibetà fent la travessa dels passamans de la Bauma dels emboscats, i
seguidament s’enfila a les parets de fins a 80 metres
d’alçada de la cascada o Salt de la Perdiu.
guies@tirantmilles.com
Adreçat a: famílies, amics
Temporada: tot l’any
Paraules clau: aventura, natura, vies ferrades, adrenalina, esport,
Pirineu, Prepirineu, Solsonès, Catalunya

www.tirantmilles.com
650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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SALT DE PONT O PÒNTING
Activitat per aquells que busquen emocions fortes

Saltar d’un pont amb la tècnica pendular. El salt de pont consisteix en
saltar d’un costat del pont lligat de doble corda amb un arnés integral;
les cordes estan ancorades al costat contrari del saltador, produint així,
un gran pèndul. Alçada del pont 22 metres, pèndul de 16 metres.
guies@tirantmilles.com
Adreçat a: adults, grups, comiats, celebracions
Temporada: tot l’any
Paraules clau: aventura, natura, adrenalina, salt de pont o pònting,
emocions fortes, esport, Pirineu, Prepirineu, Solsonès, Catalunya

www.tirantmilles.com
650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles

DESCENS DE BARRANCS
Descens de barrancs per a tot tipus de públic i de
diferents dificultats

Descens pel llit d’un riu engorjat on superem els
ressalts amb la tècnica del ràpel, saltant o fent tobogans.
Segons el perfil de l’usuari i època de l’any, es realitza un
barranc més aquàtic o amb més maniobres de cordes.
Adreçat a: parelles, famílies, nens, adults, grups
Temporada: primavera, estiu, tardor, segons perfil del grup
Paraules clau: aventura, natura, aigua, descens de barrancs,
ràpel, adrenalina, esport, Pirineu, Prepirineu, Solsonès,
Catalunya

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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ESCALADA
Itineraris verticals d’escalada esportiva o
clàssica

Itineraris verticals d’escalada esportiva o escalada clàssica, amb
nivells d’iniciació i perfeccionament. Opció de lloguer d’equips
pels guiatges. Localitzacions variables segons època,
ubicació i perfil del o dels participants. Possibles localitzacions
segons tipus d’escalada, a part del Solsonès: Alt Urgell,
Montserrat, Vall d’Aran i Pirineu en general.

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com

Adreçat a: adults
Temporada: tot l’any
Paraules clau: aventura, natura, escalada, experiència aèria,
adrenalina, esport, Pirineu, Prepirineu, Solsonès, Catalunya

650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles

CURSES O CIRCUIT D'ORIENTACIÓ
Inicia’t a l’orientació amb la família o els
amics
Una activitat ideal per fer en grup. Apte per incentius d’empresa, grup
d’amics, comiat de solter/a o també a realitzar en família. Consisteix en
diversos equips que competeixen per trobar un seguit de balises en el
mínim temps possible, amb l’ajuda d’un mapa i una brúixola i utilitzant
el sentit de l’orientació. Aquesta activitat pot ser només terrestre o semi,
que vol dir mig aquàtica, utilitzant caiacs normalment, i mig terrestre.
Es realitza als voltants del mateix allotjament dels participants, si
l’entorn ho permet, o a l’entorn de La Caseta del Pantà, a
l’embassament de Sant Ponç.
Adreçat a: adults, grups, famílies, incentius d’empresa
Temporada: tot l’any
Paraules clau: aventura, natura, orientació, recursos, treball en
equip, incentius d’empresa, esport, comiat de solter

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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RUTES EN BICICLETA DE
CARRETERA

Vine i entrena al Solsonès

Una proposta de diferents dies en bicicleta de carretera
allotjant-se al càmping al Solsonès, amb tots els serveis
inclosos.

info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com

Adreçat a: ciclistes
Temporada: tot l´any
Paraules clau: bicicleta de carretera, paisatge, port de
muntanya, esport, entrenar

973 48 28 61
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones

TRINEUS TIRATS PER GOSSOS I
ALTRES ACTIVITATS
Activitats amb gossos de trineu, tant a l’hivern
com a l’estiu

Sortides a la neu amb trineus tirats per gossos, conduits per
un múixer (circuits d’iniciació o d’aventura). Patinets tirats
per gossos o descensos (downhill) amb patinets, a la
primavera tardor. Pots visitar el kennel on viuen els gossos
i fotografiar-te amb ells. També s’ofereixen patinets de
muntanya per llogar, circuits d’orientació amb un mapa i
el teu telèfon mòbil, tir amb arc i excursions guiades.
Adreçat a: famílies, parelles i grups
Temporada: tot l’any
Paraules clau: neu, trineu, gossos, activitats amb gossos,
kennel, múixing, senderisme, kayak, patinet, downhill

info@caudellops.com
www.caudellops.com
615 128 408
facebook.com/caudellopsport
instagram.com/caudellops_portdelcomte
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ESTACIÓ D’ESQUÍ PORT DEL COMTE

A l’estiu no hi ha neu, però no per això tanquem!

Port del Comte disposa d’una variada oferta d’activitats d’estiu,
adreçades i adaptades a públics de totes les edats: el límit se’l
posa cadascú. Disposa de dos rocòdroms, un pels més
petits i un de vuit metres d’alt. Una zona de tubbies per on es
baixa amb un flotador pel tobogan. Llits elàstics on saltar i fer
acrobàcies aèries sense prendre mal. Un camp de golf de 9
forats al costat mateix de l’hotel, on es pot aprendre a jugar al
camp de pràctiques o llogar els pals de golf. També hi ha una
zona per fer punteria amb el tir amb arc. Per últim, el Parc
d’Aventura és un circuit acrobàtic on s’han de superar els
diferents obstacles situats entre els arbres a alçades entre 4 i 12
metres amb l’ajuda de xarxes, ponts de travesses etcètera per
acabar amb la tirolina.
Adreçat a: tot tipus de públic: famílies, grups d’amics, etc.
Temporada: caps de setmana de juliol, tots els dies d’agost
Paraules clau: rocòdrom, parc d’aventura, tobogan,
tubbies, tir amb arc, llit elàstic, golf, lloguer pals de golf,
arc, tir amb arc, parc d’aventura, tirolina, circuït acrobàtic

esqui@portdelcomte.net
www.portdelcomte.net
650 051 630 o 973-351192
facebook.com/portdelcomte
twitter.com/portdelcomte
instagram.com/portdelcomte

DESCOBERTA DE LA VALL DE
LORD
Descobreix la Vall de Lord com mai l’has
vista: piragüisme, senderisme, romànic,
barranquisme, etc.

Des d’Obrint Via s’ofereix una àmplia oferta
d’activitats que permet al visitant descobrir la Vall
de Lord de forma diferent: fent piragüisme per les
cristal·lines aigües de la Llosa del Cavall, fer
barranquisme i a la vegada descoberta dels valors
romànics de la zona, senderisme, vies ferrates, BTT,
espeleologia... També existeix la possibilitat de planificar
activitats a mida: consulta al seu web.
Adreçat a: tot tipus de públic, famílies, esportistes,
espeleòlegs, barranquistes, ciclistes, etc.
Temporada: tot l'any
Paraules clau: BTT, senderisme, piragüisme, via ferrata,
barranquisme, romànic, espeleologia

info@obrintvia.cat
www.obrintvia.cat
618 58 04 34
facebook.com/obrintvia
twitter.com/obrintvia
instagram.com/obrintvia
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VOL EN GLOBUS AEROSTÀTIC
(CISTELLA COMPARTIDA)
Descobreix la comarca del Solsonès a vista d’ocell

Sobrevola la comarca de les mil masies amb globus aerostàtic,
una activitat per petits i grans! El Solsonès ens ofereix un
paisatge únic de naturalesa intacta i rural, compaginant els camps
de cultiu amb les grans extensions de bosc, els rius i els paratges
d’alta muntanya. Un vol en globus sobre Solsona ens brinda la
vista d’una de les ciutats amb més patrimoni històric de
Catalunya.
Adreçat a: totes les edats, grups grans, parelles, famílies,
incentius d’empresa
Temporada: tots els dies de l’any
Paraules clau: aventura, globus aerostàtic, experiència,
Pirineus, Solsonès, descoberta, paisatge, grup, parella, família,
incentius d’empresa, vol, naturalesa

info@globuspirineu.com
www.globuspirineu.com
697 536 402 / 660 814 063
facebook.com/globus.pirineu
twitter.com/GPirineu
instagram.com/globuspirineu

VOL EN GLOBUS AEROSTÀTIC
(CISTELLA PRIVADA)
Una experiència única i íntima des de l’aire

Un vol en globus és l’aventura ideal per gaudir
amb la teva parella o amb la teva família i
compartir una nova experiència amb els petits
de la casa en un globus només per vosaltres.
Descobriu la comarca del Solsonès des de l’aire dins
una cistella privada. Realitzareu un vol d’1h i 15min
aproximadament sobre la naturalesa rural de la
comarca, els seus camps de cultiu i les extensions de
bosc.
Adreçat a: totes les edats, parelles, famílies
Temporada: tots els dies de l’any
Paraules clau: aventura, globus aerostàtic, experiència,
Pirineus, Solsonès, descoberta, paisatge, parella, família,
vol, naturalesa
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info@globuspirineu.com
www.globuspirineu.com
697 536 402 / 660 814 063
facebook.com/globus.pirineu
twitter.com/GPirineu
instagram.com/globuspirineu

BUNGEE-SALT AMB ELÀSTIC

Salt amb goma elàstica des de la Llosa del Cavall

El centre de Bungee de la Llosa del Cavall ofereix un salt de
122 metres, aquest salt és el més alt d’Espanya i el catorzè del
món.
Aquesta activitat consisteix en salt al buit lligat pels turmells
amb una goma que triplicarà la seva longitud per tal
d’aconseguir que la frenada sigui progressiva i suau. El salt val
100€ amb el vídeo, les fotos i una camiseta (també poden entrar
a l’estructura 2 acompanyats per cada saltador).
Podeu fer la reserva amb un whatsapp, correu o bé un missatge
per Instagram (es recomana reservar amb antelació)
Obrim de dijous a diumenge i de 11:00h a 20:00h.
Adreçat a: majors de 18 anys
Temporada: d’abril a novembre, de dijous a diumenge
Paraules clau: bungee, bungy, adrenalina, bungeejumping,
experiència, puenting
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info@bungee.cat
www.bungee.cat
625 216 101
instagram.com/bungee.cat

4. NEU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Estació d’Esquí Port del Comte
Ruta del Caracremada amb raquetes de neu
Escoles i clubs d’esquí al Port del Comte
Estació d’esquí nòrdic Tuixén- La Vansa
Raquetes de neu: iniciació.
Raquetes de neu: progressió
Raquetes Port del Comte
Del Port del Comte als Prats d’Alp.
Raquetes de neu
Refugis de neu
Una nit en una cova de neu
Esquí de muntanya i fora pistes
Splitboard
Raquetes de neu
Raquetes Pedró dels Quatre Batlles i Cims
Activitats amb gossos de trineu

ESTACIÓ D’ESQUÍ PORT DEL
COMTE
La neu més a prop, al nou Port!

A l’estació d’esquí Port del Comte trobaràs tot el que necessites
per gaudir de la neu. És una estació amb caràcter familiar, amb
pistes amples i amb pendents per a tots els nivells, des d’una molt
bona zona adreçada als debutants fins a les pistes negres per a
esquiadors experts. Podràs llogar el teu material d’esquí i raquetes,
realitzar classes amb monitors titulats, així com fer ús dels nostres
snake gliss, tubbys, trineus, jardí de neu, snowpark…

esqui@portdelcomte.net
www.portdelcomte.net
+34 973 492 301
facebook.com/portdelcomte

Adreçat a: tot tipus de públic: famílies, esportistes, etc.
Temporada: hivern
Paraules clau: neu, esquí, snow, natura, raquetes, turisme,
escapada, esport, Snake gliss, tubbys, trineus, snowpark

twitter.com/portdelcomte
instagram.com/portdelcomte

RUTA DEL CARACREMADA AMB
RAQUETES DE NEU
Ruta de varis dies amb raquetes de neu: amb
tracks de la ruta, àpats i allotjament a preu
tancat

Excursió de varis dies pel nord del Solsonèsi del Berguedà. La
logística de la ruta contempla els allotjaments, el guiatge i
l’alimentació en establiments de la zona. Es visiten els pics
prepirinencs més notables del Solsonès i el Berguedà, en una
ruta circular (que es pot realitzar en tres o en quatre dies)
ambientada en la vida del maqui Caracremada.
Adreçat a: grups concertats, alpinistes, esportistes, amants de
la neu i les travessies alpines
Temporada: hivern (temporada de neu)
Paraules clau: descoberta de natura, esports d'aventura,
raquetes de neu, hivern
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caracremada@live.com
www.rutacaracremada.com
615626813
facebook.com/groups/239540966107452

APRENDRE A ESQUIAR
Escoles i clubs d’esquí al Port del Comte

La pràctica de l'esquí al Solsonès és una activitat arrelada
que compta amb dècades d'història a la comarca. Diferents
escoles d'esquí ofereixen els seus serveis durant la
temporada de neu.

- Escola d’Esquí i snowboard Port del Comte

- Escola d’Esquí Prepirineu

escola@escolaesquiportdelcomte.com

escola@escolaesquiprepirineu.cat

www.escolaesquiportdelcomte.com

www.escolaesquiprepirineu.cat

973 492 593/ 669 611 539

973 059 128/ 635 199 126

- Club d'Esquí Port del Comte

club@ceportdelcomte.org
www.ceportdelcomte.org

- Club Esquí La Coma

clubdesquilacom@yahoo.es
935 894 105/ 629 738 910

973 492 375

- Club d'Esquí Solsona
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- La Bòfia

esqui@clubesquisolsona.net

forat@labofia.com

www.clubesquisolsona.net

www.labofia.com

973 483 875/ 608 735 217

623 182 387

TUIXENT – LA VANSA
Estació d’esquí nòrdic

Ofert per: l'Avellana i Cirera d'Avall turisme rural, Forest
Days.
info@tuixent-lavansa.com
Esquí nòrdic, esquí de fons, raquetes, trineus, circuits
d’entrenament de running a la neu.

Adreçat a: adults i famílies
Temporada: hivern
Paraules clau: neu, aventura, esquí de fons i nòrdic

www.tuixent-lavansa.com
973 05 80 18
facebook.com/tuixent.lavansa
twitter.com/TuixentLaVansa
instagram.com/tuixentlavansa

RAQUETES DE NEU: INICIACIÓ
Gaudeix de la neu amb els teus!

Sortides dissenyades per a aquelles persones o grups que desitgin una
primera presa de contacte amb les raquetes de neu amb una atenció
personalitzada. Les hem elaborat pensant en oferir, a més d'una
experiència d'aventura, també formació necessària per a que qui en
gaudeixi rebi els coneixements necessaris per a poder-se
desenvolupar en terreny nevat de forma autònoma fent ús de les
raquetes de neu.
Adreçat a: tot tipus de públic
Temporada: hivern
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura, raquetes de neu

info@relleus.cat
www.relleus.cat
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus
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RAQUETES DE NEU: PROGRESSIÓ
Gaudeix de la neu amb els teus i posa’t un
repte, fes un pas més!

Sortides pensades per a aquelles persones o grups amb una
forma física mitjana que vulguin iniciar-se a les raquetes de
neu amb un itinerari més exigent, o aquells qui ja han tingut
contacte amb l'activitat i volen descobrir el nostre territori a
través d'una sortida més completa, a més d'aprendre una mica
més de tot el que envolta les raquetes de neu i la progressió amb
aquestes.

info@relleus.cat
www.relleus.cat
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus

Adreçat a: tot tipus de públic
Temporada: hivern
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura, raquetes de neu

twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus

RAQUETES PORT DEL COMTE
Sortida de raquetes de neu d’un matí pel Port del
Comte de nivell suau per iniciar-se
Ruta d’un matí, per la serra del Port del Comte, en la
comarca del Solsonès molt conegut per les pistes d’esquí.
Hi ha camins per descobrir amb raquetes de neu amb
paisatges diversos.
Passant pels llocs més emblemàtics, com el forat de la
bòfia, els Prats de Bacies, amb molt bones vistes. La visita dura
entre 2 i 4 hores a elecció del client.
Adreçat a: adults, grups, família, empreses
Temporada: febrer
Paraules clau: aventura, natura, esport, Pirineus, Prepirineu,
raquetes, neu, paisatge

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi
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DEL PORT DEL COMTE ALS
PRATS DE L'ARP

El Port del Comte al complert amb raquetes de neu
*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Sortirem de l'estació del Port del Comte per fer una travessia
de dos dies circular, anirem fins els Parts de l'Arp a l'estació
de Tuixent - La Vansa i farem els cims de la Tossa Pelada, el
Pedró de Quatre Batlles i el Puig de Moreres. Passarem per
carenes, per boscos de pi negre, valls i sobretot amb unes
magnífiques vistes des dels cims.

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es

Adreçat a: adults
Temporada: febrer
Paraules clau: raquetes, senderisme, neu, aventura, natura,
paisatge

636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi

RAQUETES DE NEU
La millor opció per iniciar-se en la
descoberta del món hivernal de les raquetes
de neu
Circular a la muntanya del Padró dels Quatre Batlles, el cim
més alt de la comarca del Solsonès. Segons les condicions de
neu varia el punt d’inici de l’excursió, recorrent el màxim de
distancia per zones de neu verge on no ha trepitjat ningú. La
sensació de muntanya i espai natural verge es troba garantit.
Consultar per altres rutes i opcions
Adreçat a: adults, grups, família, incentius d’empresa
Temporada: hivern
Paraules clau: aventura, natura, recursos, esport, incentius
d’empresa, Pirineus, Prepirineu, raquetes, neu, descoberta,
paisatge

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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REFUGIS DE NEU
Descobreix com construir un refugi de neu

És una activitat lúdica ideal per a grups i famílies on el
treball en equip és la principal eina per obtenir els millors
resultats. Es comença fent un breu desplaçament buscant una
zona idònia per la construcció dels refugis de neu. Seguidament
es fa una explicació de l’ús que se’n fa en els esports hivernals i
dels detalls tècnics per a una correcta construcció d’aquest.
Adreçat a: tots els públics
Temporada: hivern
Paraules clau: neu, coves de neu, aventura, experiència,
activitat per a nens aventura, natura, recursos, esport, incentius
d’empresa, refugis

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles

UNA NIT EN UNA COVA DE NEU
Itinerari de dos dies travessant el massís
del Port del Comte

Aquest itinerari, a realitzar en dos dies, esdevé una ruta
completa. El primer dia la jornada és d’entre cinc i set hores,
travessant el massís del Port: encara amb unes 5 hores de
llum es realitzen els refugis de neu on passarem la nit.
Finalment, el segon dia ens quedaran entre dues i tres hores
de trajecte per arribar al destí final, a l’estació d’esquí de
Tuixent – La Vansa. Aquesta activitat engloba la majoria de
complements d’un itinerari aventurer en període hivernal i
és, sens dubte, una experiència inoblidable.
Adreçat a: tots els públics
Temporada: hivern
Paraules clau: neu, coves de neu, aventura, experiència,
natura, recursos, esport, incentius d’empresa, refugis

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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ESQUÍ DE MUNTANYA I FORA
PISTES
Els esports de travessia d’hivern

Modalitat d’esquí de neu fora pistes, on el
participant ascendeix a la muntanya amb la tècnica
d’esquí de muntanya i fa el descens amb la tècnica
d’esquí. Es disposa de diversos descensos i
itineraris a tot el Pirineu, a part del Solsonès, especialitats a
Vall d’Aran, Ribagorça, Pallars i Andorra. Opció de
lloguer de material.

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com

Adreçat a: adults
Temporada: hivern
Paraules clau: neu, aventura, esquí de muntanya,
experiència, natura, recursos, esport, incentius d’empresa,
Pirineus, Prepirineu, Solsonès, Catalunya, descoberta,
paisatge, parella, grup

650 332 913
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles

SPLITBOARD
Surf de neu i esports de travessia d’hivern

Es coneix com splitboard a la modalitat de surf de neu
fora pistes, on el participant ascendeix la muntanya
amb la tècnica d’esquí de muntanya i fa el descens
amb la tècnica de surf de neu. Es disposa de diversos
descensos i itineraris a tot el Pirineu, a part del
Solsonès, especialitats a Vall d’Aran, Ribagorça,
Pallars i Andorra. Opció de lloguer de material.

Adreçat a: adults
Temporada: hivern
Paraules clau: neu, aventura, splitboard, experiència, natura,
recursos, esport, incentius d’empresa, Pirineus, Prepirineu,
Solsonès, Catalunya, descoberta, paisatge, parella, grup

guies@tirantmilles.com
www.tirantmilles.com
650 332 913
www.facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
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instagram.com/tirantmilles

RAQUETES DE NEU
Gaudeix de la neu i la natura en família

Aprofita els mesos d’hivern per venir al càmping i realitzar
excursions amb raquetes de neu a les muntanyes del Port del
Comte! Oportunitat única per aprendre a identificar rastres
d’animals a la neu i passar un dia en família.

Adreçat a: famílies
Temporada: hivern
Paraules clau: neu, natura, raquetes de neu

info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com
973 48 28 61
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones

PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES
Ruta amb raquetes de neu d’un matí per
conquerir el Pedró dels Quatre Batlles
*Distància: 12,900 km i 600m desnivell

La serra del Port del Comte, situat entre les comarques del
Solsonès i l’Alt Urgell, molt conegut per les pistes d’esquí,
és un lloc ideal per fer raquetes de neu, i tens 5 cims propers
de més de 2300 m.
Comencem els 50 Cims pujant el Pedró, també farem la Tossa
Pelada i si queden forces el Voltoró. El Pedró dels Quatre Batlles
(2.388 m) i la Tossa Pelada (2.379 m). Les vistes cap als Pirineus
Cadí, Pedraforca i bona part de Catalunya són infinites i la
baixada per senders és entre bosc de pi negre.
Adreçat a: adults, grups, família, empreses
Temporada: hivern
Paraules clau: aventura, natura, esport, Pirineus, Prepirineu,
raquetes, neu, paisatge

silviarovira@rutes.es
www.rutessilviarovira.es
636 257 282
facebook.com/rutes.silviarovira
twitter.com/RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi
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ACTIVITATS AMB GOSSOS DE
TRINEU
Oferim circuits en trineu estirats per gossos, visites al
kennel, l’espai on viuen els gossos, on els coneixereu de
prop i us podreu fer fotografies amb ells.
També s’ofereixen excursions de cani-rando on portareu
un gos lligat a la cintura que estirarà de vosaltres mentre
descobriu l’entorn de l’estació d’esquí. A més us
equiparem amb raquetes de neu.
Adreçat a: famílies, parelles i grups
Temporada: tot l’any
Paraules clau: neu, trineu, gossos, activitats amb gossos, kennel

info@caudellops.com
www.caudellops.com
615 128 408
facebook.com/caudellopsport
instagram.com/caudellops_portdelcomte
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5. CULTURA
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•

Espais museïtzats
- Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
- Museu de l’escola rural de Castellar de la Ribera
- Ecomuseu de la Vall d’Ora
- Museu- Centre d’Interpretació de la Vall de Lord
- Pou de Gel de Solsona
- Espai Solsonès Barroc al santuari del Miracle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audioguia Solsona
Solsona Monumental
Quarto dels Gegants
Museu Diocesà i Comarcal
Catedral de Solsona
Pou de Gel
Santuari del Miracle
Olius monumental
Campanar de la Catedral
Busa, la fortalesa inexpugnable
Museu rural de Marcús
Ruta a la carta
La vida de Sant Llorenç de Morunys: passat i present
Escapada cultural
Cooperativa Territori de Masies
Les Casas de Matamargó

ESPAIS MUSEÏTZATS
El Solsonès és una comarca habitada des del neolític. Ha sofert el pas dels segles entre l’aïllament i la desolació
de diferents guerres. Amb sort, una part del patrimoni històric de la comarca s’ha conservat, i és actualment
visitable a través de l’oferta de museus present.
MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA
museu@museusolsona.cat
www.museusolsona.cat
973 482 101

MUSEU DE L’ESCOLA RURAL DE CASTELLAR DE LA RIBERA

castellarribera.ddl.net
973481640 / 659193675

ECOMUSEU DE LA VALL D’ORA
turisme@turismesolsones.com
www.turismesolsones.com
608 998 164

MUSEU - CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA VALL DE
LORD

info@museuvalldelord.com
www.museuvalldelord.com
628 09 20 42 / 697 374 009

ESPAI SOLSONÈS BARROC AL SANTUARI DEL MIRACLE

www.solsonesbarroc.cat
973 480 815
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POU DE GEL DE SOLSONA

solsonaturisme@ajsolsona.cat
www.solsonaturisme.com
663 668 184 / 973 482 310

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL SOLSONÈS (SOLSONA)

turisme@turismesolsones.com
www.turismesolsones.com
973 482 310

AUDIOGUIA SOLSONA

Aquesta aplicació per a smartphone permet gaudir del
patrimoni de Solsona a través d’una audioguia de la ciutat.
Disponible en català, castellà, anglès, francès i alemany,
l’app inclou informació, àudios i fotos dels punts d’interès,
geolocalització de l’usuari, mapa i agenda d’activitats
online.
Adreçat a: tot tipus de públic
Temporada: tot l’any
Paraules clau: Solsona, turisme, audioguia, patrimoni,
cultura, ciutat, gegants, nucli antic

solsonaturisme@ajsolsona.cat
www.solsonaturisme.com
973 481 009
facebook.com/solsonaturisme
twitter.com/solsonaturisme
instagram.com/solsonaturisme
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SOLSONA MONUMENTAL

Passejar pel nucli històric de Solsona és retornar al passat, a un
passat emmurallat que encara conserva els tres portals d’entrada a la
vila: el del Pont, el del Castell i el de Llobera. Et convidem a viure la
història amb un recorregut guiat pel nucli històric: carrers i places
Major, de Sant Joan i de Sant Isidre, amb les fonts i cases senyorials.
La visita inclou la catedral amb el Claustre. Descobriràs les històries
i llegendes que envolten la catedral i la Mare de Déu del Claustre,
patrona de Solsona. També coneixeràs les famílies nobles més
importants que han deixat petjada a la ciutat. Finalment, durant la
visita al Quarto dels Gegants es presenta tot el patrimoni folklòric de
la Festa Major de Solsona.
Aquesta visita es pot complementar amb la visita guiada al Pou de
Gel, i amb la visita al conjunt monumental d’Olius.

contactar@solsonaexperience.com
www.solsonaexperience.com
663 668 184
facebook.com/solsonaexperience

Adreçat a: tot tipus de públic i grups
Temporada: dissabtes, diumenges, festius i vacances escolars
Paraules clau: Solsona, nucli antic, visites guiades, Solsona
Experience, ciutat, gegants, cultura, patrimoni

twitter.com/solsoexperience
instagram.com/solsonaexperience

QUARTO DELS GEGANTS

Visita ideal per a famílies! Vols saber on viuen els
gegants de la Festa Major de Solsona? Vine a descobrir
l’espai on es guarden juntament amb la resta
d’improperis. En aquesta activitat us presentarem els elements
de la Festa Major i Corpus: els 4 gegants, els nans, els óssos,
l’àliga i aligons, el drac, la mulassa i el bou.
Adreçat a: especialment a públic familiar
Temporada: dissabte a les 17:00h de la tarda (consultar al
portal web els dies de visita)
Paraules clau: Solsona, nucli antic, visites guiades, Solsona
Experience, ciutat, gegants, cultura, patrimoni

contactar@solsonaexperience.com
www.solsonaexperience.com
663 668 184
facebook.com/solsonaexperience
twitter.com/solsoexperience
instagram.com/solsonaexperience
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MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona conté col·leccions de patrimoni
històrico-artístic pluridisciplinaris de les comarques que integren el Bisbat de
Solsona, des del neolític fins al segle XX. Hi ha exponents de les més variades
tècniques artístiques, pintura, escultura, orfebreria, teixits, ceràmica, forja,
metal·listeria, etc.
museu@museusolsona.cat
Adreçat a: tot tipus de públic i grups
Temporada: tot l’any. Consultar horaris i reserva al web
Paraules clau: Solsona, museu, pintura, escultura

www.museusolsona.cat
973 482 101
facebook.com/museusolsona
twitter.com/museusolsona
instagram.com/museusolsona

CATEDRAL DE SOLSONA

Visita interpretativa de la catedral de Santa Maria de
Solsona on podreu conèixer les diferents etapes
constructives del temple, i els diferents corrents artístics i
arquitectònics presents. Descobrireu les capelles de la
Mare de Déu del Claustre i de la Mercè, i els tresors que
amaguen en els seus retaules i la seva decoració.
La visita finalitza al claustre de l’antiga església romànica de
Santa Maria de Solsona. Allà descobrireu la llegenda de
l’aparició de la Mare de Déu del Claustre, patrona de Solsona.
Un final experiencial i únic, que de ben segur recordareu.

Adreçat a: grups. Tot tipus de públic.
Temporada: tot l’any, excepte en horari d’oficis religiosos a la
catedral
Paraules clau: Solsona, nucli antic, visites guiades, Solsona
Experience, ciutat, gegant, cultura, patrimoni, catedral.
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contactar@solsonaexperience.com
www.solsonaexperience.com
663 668 184
facebook.com/solsonaexperience
twitter.com/solsoexperience
instagram.com/solsonaexperience

POU DE GEL

El Pou de Gel és una estructura de planta circular coberta amb una
cúpula, que servia per emmagatzemar el gel obtingut del riu Negre
i del forat de la Bòfia. S’utilitzà des del segle XVII al XIX. Durant
els mesos més freds el gel s’hi emmagatzemava i es conservava a
l’interior, i es comercialitzava des de la primavera fins a Tots Sants.
contactar@solsonaexperience.com
Descobreix com funcionava la producció, emmagatzematge i
comercialització del gel fa més de 200 anys!

www.solsonaexperience.com
663 668 184

Adreçat a: ideal per a famílies i nens
Temporada: dissabtes, diumenges, festius i durant les vacances
escolars
Paraules clau: Solsona, nucli antic, visites guiades, Solsona
Experience, pou de gel, ciutat, gegants, cultura, patrimoni.

facebook.com/solsonaexperience
twitter.com/solsoexperience
instagram.com/solsonaexperience

SANTUARI DEL MIRACLE

Descobreix els secrets més ben guardats del santuari del Miracle
com són el seu retaule barroc i la sagristia, el claustre del monestir
i la bassadòria.
També és possible continuar la visita a l’espai
Solsonès Barroc.

larutadelbarroc@gmail.com
www.turismesolsones.com

Adreçat a: tot tipus de públic i grups
Temporada: dissabtes, diumenges i festius a les 11h, però entre setmana
també se’n poden fer. Les places són limitades i per aquest motiu, cal
reserva prèvia.
Paraules clau: guiades, cultura, patrimoni, santuari del Miracle
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683 65 90 50

OLIUS MONUMENTAL

Feu un viatge per la història amb una ruta guiada al conjunt
monumental de Sant Esteve d’Olius. Aquesta visita et transportarà
des del temps dels ibers fins a principis del segle XIX. Podeu
conèixer un camp de sitges iber i com funcionava, i també
gaudir de l’església romànica de Sant Esteve d’Olius i la seva
cripta romànica. Finalment, s’inclou l’entrada i vista al
cementiri modernista d’Olius dissenyat per Bernardí Martorell.

contactar@solsonaexperience.com
www.solsonaexperience.com
663 668 184

Adreçat a: grups. Tot tipus de públic
Temporada: dissabtes a la tarda
Paraules clau: Olius, visites guiades, Solsona Experience,
romànic, cultura, patrimoni

facebook.com/solsonaexperience
twitter.com/solsoexperience
instagram.com/solsonaexperience

CAMPANAR DE LA CATEDRAL

Coneixes la història de les campanes de la catedral? En què
consistia l’ofici de campaner? Gràcies a la col·laboració entre
Solsona Experience i el capítol catedralici ja pots descobrir-ne
la història, conèixer detalls sobre la construcció de la torre i
gaudir d’una panoràmica d’alçada.

contactar@solsonaexperience.com
www.solsonaexperience.com

L’únic accés és a través d’escales, es recomana dur el calçat
adequat.

663 668 184
facebook.com/solsonaexperience

Adreçat a: grups, tot tipus de públic
Temporada: tot l’any, excepte en horari d’oficis religiosos a
la catedral
Paraules clau: visites guiades, Solsona Experience, cultura,
patrimoni
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twitter.com/solsoexperience
instagram.com/solsonaexperience

BUSA, LA FORTALESA INEXPUGNABLE

Una ruta de 5 hores de senderisme et farà descobrir els
indrets més espectaculars d’una de les joies del Solsonès.
Mentrestant, els guies et transportaran a principis del
S.XIX, quan Busa era el segon lloc més important
d’Espanya.

contactar@solsonaexperience.com
www.solsonaexperience.com

Tindràs a la teva disposició la guia de muntanya Sílvia
Rovira, especialista en rutes de trekking per Busa. A més a
més, un guia de Solsona Experience t’acompanyarà per
descobrir-te la història viva que amaguen els racons de
Busa, i alguna sorpresa més.

663 668 184
facebook.com/solsonaexperience
twitter.com/solsoexperience

Adreçat a: grups i tot tipus de públic
Temporada: tot l’any, subjecte a condicions meteorològiques
Paraules clau: visites guiades, Solsona Experience, barroc,
cultura, patrimoni

instagram.com/solsonaexperience

c
MUSEU RURAL DE MARCÚS

Activitat guiada per conèixer les tradicions i
oficis de la vida de camp durant els segles
XIX i XX

Visita guiada al museu rural de Marcús, on hi trobareu
més 2.000 peces relacionades amb el camp i la vida a
pagès des del segle XIX fins mitjans segle XX. També
hi trobareu una petita bodega, estris de diferents oficis
com d'escloper, fuster, paleta, baster, veterinari.... roba
antiga, entre altres.
Adreçat a: tot tipus de públic
Temporada: tot l'any
Paraules clau: museu, rural, pagès, oficis, camp, etnoturisme
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info@marcuscasarural.com
www.marcuscasarural.com
686 226 404

RUTA A LA CARTA
Sol·licita un guia exclusiu i elegeix la ruta i
el contingut de la visita

Podem fer visites guiades per qualsevol dels espais visitables de la
ciutat de Solsona, o punts d’interès de la comarca del Solsonès. Les
visites són adaptades a la tipologia de client: individual, parelles,
família, petits grups d’amics o familiars, etc.: client especialitzat
en art, història, un tema o episodi històric en concret, un lloc
determinat, etc. La durada, l’aprofundiment en el tema i el
recorregut de la visita és flexible. Es pot seleccionar guia. Si no se
selecciona, posem la persona més adequada a nivell d’interessos,
passió pel tema i formació, segons la ruta que es demana.
Adreçat a: tots els públics, grups
Temporada: tot l'any, a concretar en la reserva
Paraules clau: visita guiada, Solsona Experience, cultura,
patrimoni

contactar@solsonaexperience.com
www.solsonaexperience.com
663 668 184
facebook.com/solsonaexperience
twitter.com/solsoexperience
instagram.com/solsonaexperience

c
LA VILA DE SANT LLORENÇ DE
MORUNYS: PASSAT I PRESENT
La vila de Sant Llorenç de Morunys amaga
un munt d’elements que parlen i ens
expliquen una bona part de la seva història
fins als nostres dies

Com era la vila fa uns quants centenars d’anys? com
vivia la seva gent? quins esdeveniments hi han succeït? Us
volem respondre totes aquestes preguntes de forma senzilla
i amena per tal que descobriu la vila de Sant Llorenç de
Morunys a partir del seu patrimoni cultural i històric que
avui en dia encara preserva.

info@museuvalldelord.com
www.museuvalldelord.com
628 09 20 42
facebook.com/Museudelavalldelord

Adreçat a: famílies i adults
Temporada: es programa tot l’any
Paraules clau: cultura, història, patrimoni

twitter.com/museuvalldelord
instagram.com/museu_valldelord
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ESCAPADA CULTURAL
Visita guiada a Solsona fent un viatge en la història

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de
l’hotel que inclouen banyera de hidromassatge i
visita cultural descobrint i rellegint els racons a
partir de la vida quotidiana, civil i religiosa, de
l’època.

info@hotelsantroc.com
www.hotelsantroc.com
973 484 003

Adreçat a: adults
Temporada: tot l’any
Paraules clau: cultura, patrimoni, relax

twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona

TERRITORI DE MASIES COOP
Per viure-hi i viure’n

Territori de Masies és una cooperativa rural formada per veïns,
associacions i empreses dels pobles del baix Solsonès que
s’engresca i treballa per promoure, reivindicar i protegir les
maneres de fer, els paisatges, i la vida als pobles del baix
Solsonès.
informació@territoridemasies.cat
Des d’ella, a través de diferents activitats i publicacions,
promou el consum i el turisme conscient i sostenible i recorda i
explica com som, què fem i com volem ser els pobles de de
Llanera (Segarra), La Molsosa, Pinós, Riner, Llobera, Pinell de
Solsonès i Clariana de Cardener (Solsonès), i Castelltallat
(Bages).
Adreçat a: tots els públics
Temporada: tot l'any
Paraules clau: natura, paisatge, cultura, patrimoni, història,
promoció, gastronomia, alimentació, turisme, acollida
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www.territoridemasies.cat
693 05 44 37
facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies

LES CASAS DE MATAMARGÓ
Un lloc on perdre’t en el temps

Les Casas de Matamargó és una majestuosa masia pairal del sud
del Solsonès, reconvertida en Casa-museu. La visita guiada pels
espais originals de la casa et transporta a segles passats per
descobrir el dia a dia d’una benestant família propietària de la finca,
i conèixer les vivències dels seus treballadors (criades, mossos,
artesans, minyones, masovers, etc.). Un recorregut per la història i
la cultura catalana a través de les anècdotes i relats de l’època.

Adreçat a: tot tipus de públic
Temporada: tot l’any (reserva prèvia)
Paraules clau: masia, visita guiada, cultura, casa autosuficient,
patrimoni, pagesia.
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info@lescasas.com
www.lescasas.com
973 473 213/ 606 436 666
facebook.com/Casa-Museu-LesCasas-de-Matamarg%C3%B326390408734194
twitter.com/cases_matamargo
instagram.com/lescasasdematamargo

6. ECOTURISME
•

Els Espais Naturals Protegits del Solsonès.
-

•
•
•
•
•
•
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•
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Serres d’Odèn i Port del Comte
Serres de Busa, els Bastets i Lord
El Miracle
Serra de Turp i la Móra Comtal Valldan
Serres de Queralt i els Tossals d’Aigua d’Ora
Obagues de la riera de la Madrona
Ribera Salada
Serra del Verd

Observació d’estels
Coneix la tòfona al 100%
Glamping
WildLifePhotography
Wildwatching
Salí de Cambrils
Embaumada entre amics
Embaumada familiar
Embaumada mística
Embaumada romàntica
Orientació
Exhibició de vol d’aus rapinyaires i visita guiada
Visita al Zoo del Pirineu
Taller de falconeria
Activitat toca-toca: els vestits dels animals
Parc botànic: el jardí de les papallones
Una forma diferent de viure el teu temps
Construcció de caixes niu
Tallers de medi ambient
Brama del cérvol i la daina
A la cerca dels bolets
Itinerari de Pagesia i Cel – Mou-te pel territori!
Itinerari del Barroc Rural – Mou-te pel territori!
Itinerari Prehistòric – Mou-te pel territori!
Itinerari d’Aigua i Guaita – Mou-te pel territori!
Itinerari de Frontera – Mou-te pel territori!
Itinerari de Pedra Seca – Mou-te pel territori!

ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DEL SOLSONÈS
Al Solsonès, hi ha avui un total de vuit espais naturals protegits que ocupen, majoritàriament, la part
septentrional de la comarca al llarg dels ambients montans i subalpins.
La gran majoria d’aquests espais s’integren dins els espais de la Xarxa Natura 2000.
La XN2000 és una xarxa d’espais naturals creada a Europa per garantir la conservació de la
biodiversitat en els estat membres de la Unió Europea.
Al Solsonès hi trobem 20.460 ha incloses a la Xarxa Natura 2000, el 20.25% de la superfície de la
comarca.

1. Serres d’Odèn i Port del Comte

L’Espai Natural Protegit de les serres d’Odèn Port del Comte té 3.364,38 ha, i es troba als
municipis d’Odèn (2.990,15 ha) i Guixers (374,23 ha).
Formen un massís muntanyós de roques calcàries entre la conca del Segre i de l’alt Cardener.
L’espai presenta forts gradients altitudinals en el paisatge, la qual cosa determina la fauna i
la flora que hi habita. Destaquem una de les poblacions més meridionals de gall fer i isard.
És un espai molt favorable per als ocells rapinyaires.
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Aquest espai és un bon representant dels paisatges prepirinencs. A l’estatge montà hi
predominen les rouredes i pinedes a l’estatge subalpí els boscos de pi negre, i als nivells
culminants els prats subalpins.
Una bona part d’aquest Espai Natural Protegit forma part de la Reserva Nacional de Caça del
Cadí.

2. Serres de Busa, els Bastets i Lord

L’espai Natural Protegit de les Serres de Busa, els Bastets i Lord ocupa un total de 4.674,90
ha al Solsonès. A Navès n’hi ha 2.632,81 ha, a Guixers 1.687,45 ha, a Lladurs 151,64 ha, a
Odèn 111,84 ha i a Sant Llorenç de Morunys 91,15 ha.
Aquest espai es caracteritza per tres unitats de relleu ben definides: la serra de Busa, la serra
de Bastets i la mola de Lord. La zona presenta una estructura geològica anomenada
discordança progressiva i és considerada un exemple de referència geològica mundial.
Dins aquest Espai Natural Protegit hi trobem un ampli mosaic de comunitats vegetals:
carrascars als vessants solells, boscos de pinassa i de pi roig, pastures, i una reduïda fageda,
pràcticament exclusiva en l’àmbit comarcal.
La fauna que hi viu és de requeriments prepirinencs, com el tritó pirinenc, el gall fer o la
marta. Com a curiositat, la població de gall fer, en aquest espai, és considerada la més
meridional de tota la península Ibèrica.
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3. El Miracle

L’Espai Natural Protegit del Miracle ocupa 233,61 ha del municipi de Riner. Està situat
sobre relleus suaus i es troba en domini de la roureda de fulla petita (Quercusfagineasubsp.
Faginea).
Abans de l’incendi de 1998, l’espai presentava una extensa pineda de pinassa
(Pinusnigrasubsp. Salzmannii). Ara, la regeneració tendeix a la roureda de roure
subpirinenc, que és un roure amb una morfologia entre el de fulla petita
(Quercusfagineasubsp. Faginea) i el martinenc (Quercuspubescens). Aquesta espècie és
capaç de rebrotar de soca-rel després del pas del foc, al contrari de la pinassa.
La inclusió d’aquesta zona a l’Espai Natural Protegit es deu a la conservació d’alguns
elements de flora i de fauna invertebrada d’interès especial, com els ortòpters
Ephippigeridaasella i Ephippigeridamarceti.

4. Serra de Turp i la Móra Comtal Valldan
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Aquest espai té 1.989,17 ha al Solsonès, de les quals 1.945,38 ha són al municipi d’Odèn i
43,78 ha al de Lladurs.
Hi trobem comunitats vegetals de l’estatge montà amb boscos de pi roig, pinassa i alzinar.
Una activitat important a l’espai són les pastures.

5. Serres de Queralt i els Tossals d’Aigua d’Ora

Aquest espai té 5.739 ha al Solsonès, de les quals 5.251 ha són al municipi de Navès, 387 ha
al d’Olius, i 101 ha al de Guixers.
Hi trobem comunitats vegetals de l’estatge submontà amb pinasses i rouredes. Destaquem
els boscos de pinassa pels quals va ser declarat Espai Natural Protegit.

6. Obagues de la riera de la Madrona

Aquest espai té una superfícies de 3.584 ha al Solsonès, on 2.406 ha són al municipi de
Pinell, 1.171 ha de Castellar de la Ribera i 7 ha al d’Olius.
Hi trobem comunitats vegetals que es desenvolupen a l’estatge submontà i es declarà Espai
Natural Protegit pels boscos de pinassa, hàbitat d’interès per la comunitat.
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7. Ribera Salada

L’Espai Natural Protegit de la Ribera Salada ocupa un total 1.989,17 ha, de les quals 364,83
ha pertanyen al municipi d’Odèn, i 148,19 ha al municipi de Lladurs.
La ribera Salada és una mostra excel·lent de les característiques dels rius de muntanya
calcària entre la conca del Segre i la del Llobregat. És un espai integrat dins les comarques
de l’Alt Urgell i el Solsonès. Neix al vessant meridional de la Tossa de Cambrils (a l’extrem
occidental de la serra d’Odèn), i ho fa a partir de diverses fonts que sorgeixen dels terrenys
triàsics argilosos rics en sals i guixos de Cambrils, aprofitats tradicionalment per a l’obtenció
de sal.
El paisatge vegetal actual es caracteritza per les pinedes de pinassa i pi roig, les boixedes, i la
vegetació rupícola i de ribera, que ocupa una gran extensió.
Referent a la fauna destaquem la presència de la truita autòctona del país, la merla d’aigua, la
llúdriga i una petita població de crancs de riu autòcton.
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8. Serra del Verd

Aquest Espai Natural Protegit té una superfícies de 1.113,72 ha al Solsonès, de les quals
606,34 ha corresponen al municipi de la Coma i la Pedra, i 507,38 ha al de Guixers.
L’espai constitueix una prolongació meridional de la serra del Cadí. El cim culminant
d’aquesta serra és el cap del Verd, que assoleix 2.289 m d’altitud.
A les zones de solell hi domina la vegetació submediterrània (rouredes, pinedes de pi roig,
entre d’altres), i a les zones d’obaga hi trobem les pinedes subalpines de pi negre.
A la serra del Verd hi ha una bona representació de les comunitats d’animals de
requeriments subalpins i montans, com el gall fer, el picot negre o la marta.
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OBSERVACIÓ D'ESTELS
Activitat lúdica per aprendre i gaudir de
l'astronomia i dels estels amb telescopi des
del Solsonès

Si t'agraden les activitats a l'aire lliure i gaudir de
l'espectacle que ens obsequia la natura en un entorn fosc i
relaxat, gaudiràs d'aquesta activitat. Viuràs la màgia de la
nit aprenent les nocions bàsiques de l'astronomia i
practicant l'observació a través d'un telescopi. L’activitat es
realitza al Solsonès o comarques veïnes, en un emplaçament fosc i
tranquil. També a domicili a cases de turisme rural, hotels o
càmpings.

info@astrosolsones.com
https://astrosolsones.com/
607 225 944

Adreçat a: famílies, grups reduïts
Temporada: tot l'any
Paraules clau: ecoturisme, natura, descoberta, astronomia

CONEIX LA TÒFONA AL 100%
Descobreix els secrets de la tòfona

Et proposem passar un matí d'allò més interessant coneixent
un dels productes més preuats de la nostra gastronomia: la
tòfona. Excursió amb gossos i guies professionals.

info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com

Adreçat a: famílies
Temporada: gener
Paraules clau: gastronomia, tòfona, natura

973 48 28 61
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones
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GLAMPING
Una nova manera de gaudir d'una estada a la
natura

Vine a retrobar-te amb la natura en estat pur i gaudeix
del plaer de perdre’t en un bosc verge d’alzines i pins.
Descobreix l’emoció de dormir en una tradicional tenda
de coto al bell mig del bosc en un espai privat i
privilegiat, amb tots els detalls i comoditats que faran
que hi visquis una experiència única i autèntica.

info@forestdaysglamping.com
www.forestdaysglamping.com
610 161 060 / 722 394 264

Adreçat a: parelles i famílies amb sentit d'aventura
Temporada: tot l'any
Paraules clau: ecoturisme, paisatge, natura, glamping,
romàntic

facebook.com/GlampingForestDays
instagram.com/forestdays

WILD LIFE PHOTOGRAPHY
Fotografia diferents espècies d'ocells des
d'un amagatall específic

Acosta’t a les espècies de fauna més emblemàtiques del
Prepirineu amb els nostres amagatalls. Photo Logistics
instal·la i gestiona amagatalls per la fotografia de diverses
espècies de fauna, tenim cura dels fons i l’orientació del
amagatalls, procurem bones aproximacions.

info@photo-logistics.com
www.photo-logistics.com
638 887 681

Adreçat a: aficionats de la fotografia
Temporada: tot l'any
Paraules clau: ecoturisme, natura, ocells, paisatge,
fotografia, birdwatching

facebook.com/photologistics
twitter.com/Photo_Logistics
instagram.com/photo_logistics_
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WILDWATCHING
Acosta’t a la fauna en una passejada que et
permetrà observar algunes de les espècies
més emblemàtiques del Prepirineu

Descobreix amb nosaltres el món salvatge a través d'una visita
guiada i coneix el comportament dels animals en el seu medi
natural. A través d’itineraris dissenyats per diferents nivells
podem acostar-nos a la fauna d'una de les comarques més
desconegudes de Catalunya, el Solsonès. Descobreix ocells,
mamífers, rèptils i amfibis, observa’ls directament o aprèn a
interpretar-ne els rastres i cants.

info@photo-logistics.com
www.photo-logistics.com
638 887 681
facebook.com/photologistics

Adreçat a: públic interessat en la fauna de diferent nivell,
famílies
Temporada: tot l'any
Paraules clau: ecoturisme, natura, ocells, fauna del Pirineu

twitter.com/Photo_Logistics
instagram.com/photo_logistics_

EL SALÍ DE CAMBRILS
Imagina relaxar-te i carregar energia en les aigües
terapèutiques a un entorn històric.

Aquí es troben unes de les poques salines de muntanya de tot
Catalunya ,amb una concentració de sal del 30 % aproximadament.
Podràs gaudir d’unes vistes meravelloses mentre flotes a les aigües del
salí.
Desintoxica i remineralitza la teva pell i el teu cos. Combat dolors
musculars, articulars i reactiva la teva circulació sanguínia.
També es pot conèixer la història de les salines amb una visita guiada
per la ruta dels Molins.
Adreçat a: famílies, escoles, sèniors, joves
Temporada: tot l’any (piscina només temporada d’estiu)
Paraules clau: natura, paisatge, cultura, salut, relax
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infosalicambrils@gmail.com
www.salidecambrils.cat
621244364 / 606006095 /
683258035
instagram.com/salidecambrils

EMBAUMADA ENTRE AMICS
Sortida amb amics per retrobar-se i viure
una experiència única dormint a una bauma
en plena natura

L'activitat es realitza a la Vall de Lord. Se surt de
l'oficina de turisme de sant Llorenç de Morunys a les
17.00h i s'arriba al mateix lloc l'endemà a les 12.00h .
Inclou el guiatge fins la bauma, el sopar, el dret de
pernoctar en zona habilitada, l'esmorzar, el guiatge de
retorn i la tramitació de tots els permisos necessaris
juntament amb la corresponent assegurança d'accidents.
Adreçat a: grups d'amics
Temporada: maig a octubre
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura, bauma

info@relleus.cat
www.relleus.cat
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus

EMBAUMADA FAMILIAR
Sortida amb tota la família per viure una
experiència única dormint a una bauma en
plena natura

L'activitat es realitza a la Vall de Lord. Se surt de l'oficina de
turisme de sant Llorenç de Morunys a les 17.00h i s'arriba al
mateix lloc l'endemà a les 12.00h .Inclou el guiatge fins la
bauma, el sopar, el dret de pernoctar en zona habilitada,
l'esmorzar, el guiatge de retorn i la tramitació de tots els
permisos necessaris juntament amb la corresponent
assegurança d'accidents.
Adreçat a: famílies
Temporada: maig a octubre
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura, bauma
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info@relleus.cat
www.relleus.cat
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus

EMBAUMADA MÍSTICA
L'individu i la natura; experiència mística
sota el cel estrellat vora el foc i al recer
d'una bauma

L'activitat es realitza a la Vall de Lord. Se surt de l'oficina de
turisme de sant Llorenç de Morunys a les 17.00h i s'arriba al
mateix lloc l'endemà a les 12.00h . Inclou el guiatge fins la
bauma, el sopar amb productes ecològics i de proximitat, la
pernoctació a la bauma, l'esmorzar, el guiatge de retorn i la
tramitació de tots els permisos necessaris juntament amb la
corresponent assegurança d'accidents.

info@relleus.cat
www.relleus.cat
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus

Adreçat a: parelles o individuals
Temporada: maig a octubre
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura, bauma

twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus

EMBAUMADA ROMÀNTICA
Nit romàntica amb la parella al recer d'una
bauma, sota la llum de la lluna i a la vora del
foc

L'activitat es realitza a la Vall de Lord. Se surt de l'oficina de
turisme de sant Llorenç de Morunys a les 17.00h i s'arriba al
mateix lloc l'endemà a les 12.00h . Inclou el guiatge fins la
bauma, un sopar romàntic, la pernoctació a la bauma,
l'esmorzar, el guiatge de retorn i la tramitació de tots els
permisos necessaris juntament amb la corresponent
assegurança d'accidents.
Adreçat a: parelles o individuals
Temporada: maig a octubre
Paraules clau: ecoturisme, aventura, natura, bauma

info@relleus.cat
www.relleus.cat
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus
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ORIENTACIÓ
No busquis més el Nord!
Deixa que nosaltres t’ajudem i aprèn a orientarte de forma autònoma per la muntanya

Descobreix l’interessant món de l’orientació i
descobreix tot el que un mapa et pot dir d’on et trobes.
De forma guiada o autònoma, i amb diferents graus
d’exigència, preparem des de simples circuits fins a
complets cursos d’orientació.

info@relleus.cat
www.relleus.cat
650 332 913
facebook.com/guiesrelleus

Adreçat a: persones de qualsevol edat
Temporada: tot l’any
Paraules clau: ecoturisme, aventura,
orientació, formació

twitter.com/relleus
natura,

instagram.com/guies_relleus

EXHIBICIÓ DE VOL DE LES AUS
RAPINYAIRES I VISITA GUIADA
Coneix, gaudeix i aprèn sobre els animals del
Pirineu català
Alguna vegada t’ha despentinat una òliba volant sobre el teu cap?
Has acariciat una guineu? L’activitat central del Zoo del Pirineu és
l’exhibició d’aus rapinyaires en vol lliure. Gràcies a la ubicació
privilegiada, l’espectacle és sovint interromput per voltors i àguiles
salvatges. Si vols aprofundir en les característiques de cada
espècie, oferim una visita a la resta del parc. Pots demanar
informació sobre els animals, el tracte que reben al nostre zoo.
Estarem encantats a satisfer la teva curiositat i respondre totes les
preguntes.
Adreçat a: famílies, escoles, sèniors
Temporada: del març a mig desembre
Paraules clau: ecoturisme, natura, fauna, zoo, activitat per a nens

zoopirineu@gmail.com
https://www.zoodelpirineu.com/
610 750 224
facebook.com/zoodelpirineu
twitter.com/zoopirineu
instagram.com/zoopirineu
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VISITA AL ZOO DEL PIRINEU
Passeu una estona fantàstica envoltats de la natura

Vols en tota la tranquil·litat gaudir d’un món gairebé
desconegut - la fauna salvatge? Al Zoo pots veure més de 50
espècies diferents – totes originàries del Pirineu. Trobaràs
explicacions sobre ells al llarg del recorregut.
El zoo del Pirineu destaca per la seva ubicació privilegiada. Amb un cop
d’ull veuràs un terç de tot Catalunya! En una zona protegida a nivell
europeu, passareu grans i petits una estona fantàstica.

zoopirineu@gmail.com

Adreçat a: famílies, escoles, sèniors
Temporada: de març a mig desembre
Paraules clau: ecoturisme, natura, fauna, zoo, activitat per a nens

610 750 224

https://www.zoodelpirineu.com/

facebook.com/zoodelpirineu
twitter.com/zoopirineu
instagram.com/zoopirineu

TALLER DE FALCONERIA
Conèixer, estimar, protegir

Et fascinen les aus rapinyaires? Vols aprendre més
sobre elles? Vols experimentar la sensació quan
aterren a la teva mà? Donar-los menjar, entrenar-los,
acariciar-los, el taller de falconeria et proporcionarà el
primer contacte amb aquestes aus tan emblemàtiques.
L’activitat no és apta per a nens petits.
Adreçat a: famílies, escoles, sèniors
Temporada: de març a mig desembre
Paraules clau: ecoturisme, natura, fauna, zoo, activitat per
a nens

zoopirineu@gmail.com
https://www.zoodelpirineu.com/
610 750 224
facebook.com/zoodelpirineu
twitter.com/zoopirineu
instagram.com/zoopirineu
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ACTIVITAT TOCA-TOCA.
ELS VESTITS DELS ANIMALS
Tocar, sentir, aprendre

Apropa’t a la natura! Vols tenir una experiència molt intensa amb
els animals? Presumir davant dels teus amics i família d’una foto on
surts portant una au rapinyaire al guant? “Els vestits dels animals” és
una activitat oberta per a totes les edats. Podràs conèixer de molt a
prop animals autòctons domèstics i salvatges. Acariciar-los,
observar-los, portar-los a la mà i fins i tot alimentar-los. Per
assegurar una alta qualitat de l’experiència tindreu dos dels nostres
professionals durant l’activitat a la vostra plena disposició. Hi ha un
nombre reduït de participants.

zoopirineu@gmail.com
https://www.zoodelpirineu.com/
610 750 224
facebook.com/zoodelpirineu
twitter.com/zoopirineu

Adreçat a: famílies, escoles, sèniors.
Temporada: de març a mig desembre
Paraules clau: ecoturisme, natura, fauna, zoo, activitat per a nens

instagram.com/zoopirineu

PARC BOTÀNIC
JARDÍ DE LES PAPALLONES
Observar, jugar i descobrir

Deixa’t sorprendre per la gran varietat de formes i colors de les
papallones i insectes que visiten les plantes natives al nostre
Jardí de les papallones. Al Zoo del Pirineu hi habiten 44
espècies de papallones salvatges. En forma de joc aprendràs
sobre la seva vida, sobre les plantes alimentàries que necessiten
i trobaràs explicacions sobre els usos medicinals de les plantes.
Aquest lloc té com a objectiu educar i animar a la gent per a
protegir els insectes del nostre país i crear llocs similars.

Adreçat a: famílies, escoles, sèniors
Temporada: de març a mig desembre
Paraules clau: ecoturisme, natura, fauna, zoo, activitat per a
nens
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zoopirineu@gmail.com
https://www.zoodelpirineu.com/
610 750 224
facebook.com/zoodelpirineu
twitter.com/zoopirineu
instagram.com/zoopirineu

UNA FORMA DIFERENT DE
VIURE EL TEU TEMPS
Experiències per a divertir-nos i a la
vegada potenciar el sentir, relaxar la
ment i millorar el nostre benestar físic

*Producte per comercialitzar a través d'agències de viatges.

Experiències guiades enmig de la natura per a divertir-nos i
potenciar la nostra espontaneïtat. A la vegada a través de la
metodologia de xamanisme actiu de Llum del Mediterrani,
potenciarem el sentir, relaxarem la ment, activarem noves
emocions i millorarem el nostre benestar físic. L'enfoc sobre la
salut de les persones està canviant, necessitem noves formes
de pensament i de viure el nostre temps. Experiències d'oci i
terapèutiques que revertiran en un canvi progressiu en el teu
estat d'ànim i salut. Quan acabis...et pots quedar a dinar!
Adreçat a: parelles, famílies, grups, empreses
Temporada: tot l’any
Paraules clau: experiències, relacions, temps, natura,
energia, persones, salut, pensament, emocions, xamanisme
actiu, relaxació.

experiències@llumdelmediterrani.net
www.llumdelmediterrani.net
629 974 142/ 636 799 360
facebook.com/Llum-del-Mediterrani609602445784246

CONSTRUCCIÓ DE CAIXES NIU
Taller de construcció de caixes niu pels més
menuts

Una activitat pedagògica i alhora divertida que deixa un record
inesborrable en els nens.

info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com

Adreçat a: nens i nenes
Temporada: tot l’any en principi
Paraules clau: ecoturisme, natura, ocells, activitats per a nens,
caixes niu

973 48 28 61
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones
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TALLERS DE MEDI AMBIENT
Diverteix-te i recicla, una forma d’aprendre
per la cura del medi ambient

Una activitat pedagògica on els nens podran crear a través de
materials reciclats. Organitzat per l’equip d’animació es fan
tallers relacionats amb el medi ambient i la cura amb l’entorn
durant tot l’any.

info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com

Adreçat a: nens i nenes
Temporada: tot l'any
Paraules clau: ecoturisme, reciclatge, activitats per a nens

973 48 28 61
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones

BRAMA DEL CÈRVOL I LA DAINA
Un espectacle únic

La brama del cérvol és un dels espectacles més impressionants que
ens ofereix la natura del nostre país. Cada tardor els cérvols
mascles entren en zel i emeten fortes brames per marcar el seu
territori davant altres mascles amb els que sovint acaben lluitant
amb les banyes.
Adreçat a: famílies
Temporada: tardor
Paraules clau: natura, paisatge, territori, brama del cérvol, daina,
fauna
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info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com
973 48 28 61
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones

A LA CERCA DELS BOLETS
Gaudeix al màxim la temporada de bolets

Aprofita la teva estada al Càmping El Solsonès durant els
mesos de tardor per anar a buscar bolets. En trobaràs a peu de
càmping!

info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com

Adreçat a: famílies
Temporada: tardor; tòfones al gener
Paraules clau: gastronomia, bolets, natura

973 48 28 61
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones

ITINERARI DE PAGESIA I CEL
MOU-TE PEL TERRITORI

Mou-te per aquesta terra pagesa, entre la vila closa de Prades
de la Molsosa i l’Espai Natural Protegit de la serra de
Castelltallat. Persones que treballen i respecten la terra,
persones que observen el cel.
Es tracta d’un itinerari per moure’t pel territori, amb propostes
i punts de parada que et permetran conèixer-lo de la mà de la
seva gent, els seus valors i les seves iniciatives. Un territori de
pobles pagesos, un espai per a viure que ofereix memòria,
patrimoni, saber, paisatges i identitats. A través de quatre
eixos, Alimentació, Acollida, Patrimoni i Paisatge, aniràs
descobrint Territori de Masies pas a pas.
Descarrega-te’l a: http://www.territoridemasies.cat/mou-tepel-territori/
Adreçat a: tots els públics
Temporada: tot l’any
Paraules clau: natura, paisatge, cultura, patrimoni,
gastronomia, alimentació, turisme, acollida, història, promoció
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informació@territoridemasies.cat
www.territoridemasies.cat
639 05 44 37

facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies

ITINERARI DEL BARROC RURAL
MOU-TE PEL TERRITORI!

Mou-te entre les petjades que el segle XVIII va deixar a Territori
de Masies, entre els sabors artesans elaborats al voltant del
santuari del Miracle, entre els paisatges que abracen aquestes
obres d’art. Es tracta d’un itinerari per moure’t pel territori, amb
propostes i punts de parada que et permetran conèixer-lo de la
mà de la seva gent, els seus valors i les seves iniciatives. Un
territori de pobles pagesos, un espai per a viure que ofereix
memòria, patrimoni, saber, paisatges i identitats. A través de
quatre eixos, Alimentació, Acollida, Patrimoni i Paisatge,
aniràs descobrint Territori de Masies pas a pas.
Descarrega-te’l a: http://www.territoridemasies.cat/mou-tepel-territori/

informació@territoridemasies.cat
www.territoridemasies.cat
639 05 44 37

facebook.com/territoridemasies
Adreçat a: tots els públics
Temporada: tot l’any
Paraules clau: natura, paisatge, cultura, patrimoni,
gastronomia, alimentació, turisme, acollida, història,
promoció

twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies

ITINERARI PREHISTÒRIC
MOU-TE PEL TERRITORI!

Mou-te des d’un dels conjunts megalítics més grans i més ben
conservats de Catalunya cap a diverses cistes del solsonià.
Descobreix què vol dir “solsonià” i troba objectes datats del
Neolític a l’Edat de Ferro exposats al Museu Diocesà de
Solsona. Es tracta d’un itinerari per moure’t pel territori, amb
propostes i punts de parada que et permetran conèixer-lo de la
mà de la seva gent, els seus valors i les seves iniciatives. Un
territori de pobles pagesos, un espai per a viure que ofereix
memòria, patrimoni, saber, paisatges i identitats. A través de
quatre eixos, Alimentació, Acollida, Patrimoni i Paisatge,
aniràs descobrint Territori de Masies pas a pas.
Descarrega-te’l a: http://www.territoridemasies.cat/mou-tepel-territori/
Adreçat a: tots els públics
Temporada: tot l’any
Paraules clau: natura, paisatge, cultura, patrimoni,
gastronomia, alimentació, turisme, acollida, història,
promoció

informació@territoridemasies.cat
www.territoridemasies.cat
639 05 44 37

facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies
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ITINERARI D’AIGUA I GUAITA
MOU-TE PEL TERRITORI!

Mou-te amunt i avall pels turons on s’alcen algunes de les torres de
guàrdia de la vora del Cardener. La Torre de Riner i la Torre de
Guàrdia de Clariana, a camí entre el castell de Cardona i Solsona,
gairebé es poden guaitar l’una a l’altra. Es tracta d’un itinerari per
moure’t pel territori, amb propostes i punts de parada que et
permetran conèixer-lo de la mà de la seva gent, els seus valors
i les seves iniciatives. Un territori de pobles pagesos, un espai
per a viure que ofereix memòria, patrimoni, saber, paisatges i
identitats. A través de quatre eixos, Alimentació, Acollida,
Patrimoni i Paisatge, aniràs descobrint Territori de Masies pas
a pas.
Descarrega-te’l a: http://www.territoridemasies.cat/mou-tepel-territori/

informació@territoridemasies.cat
www.territoridemasies.cat
639 05 44 37

facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies

Adreçat a: tots els públics
Temporada: tot l’any
Paraules clau: natura, paisatge, cultura, patrimoni,
gastronomia, alimentació, turisme, acollida, història, promoció

instagram.com/territorimasies

ITINERARI DE FRONTERA
MOU-TE PEL TERRITORI!
Mou-te pel límit entre les comarques del Solsonès i la Segarra.
Podràs passar per escenaris d’enfrontaments carlins, a
Peracamps. I per castells en runes, a Llanera, que és sinònim de
frontera, de límits oficials i extra-oficials. Es tracta d’un itinerari
per moure’t pel territori, amb propostes i punts de parada que et
permetran conèixer-lo de la mà de la seva gent, els seus valors i
les seves iniciatives. Un territori de pobles pagesos, un espai per
a viure que ofereix memòria, patrimoni, saber, paisatges i
identitats. A través de quatre eixos, Alimentació, Acollida,
Patrimoni i Paisatge, aniràs descobrint Territori de Masies pas
a pas.

informació@territoridemasies.cat
www.territoridemasies.cat

Descarrega-te’l a: http://www.territoridemasies.cat/mou-tepel-territori/
Adreçat a: tots els públics
Temporada: tot l’any
Paraules clau: natura, paisatge, cultura, patrimoni,
gastronomia, alimentació, turisme, acollida, història, promoció

639 05 44 37

facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies
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ITINERARI DE PEDRA SECA
MOU-TE PEL TERRITORI!

Mou-te per les textures pròpies del sud del Solsonès, des dels
murs i barraques de pedra seca als molins de secà, dels quals
les Casas de Matamargó n’és un clar exemple, a més d’altres
masies del terme de Pinós. Es tracta d’un itinerari per moure’t
pel territori, amb propostes i punts de parada que et permetran
conèixer-lo de la mà de la seva gent, els seus valors i les
seves iniciatives. Un territori de pobles pagesos, un espai per
a viure que ofereix memòria, patrimoni, saber, paisatges i
identitats. A través de quatre eixos, Alimentació, Acollida,
Patrimoni i Paisatge, aniràs descobrint Territori de Masies
pas a pas.
Descarrega-te’l a: http://www.territoridemasies.cat/mou-tepel-territori/

informació@territoridemasies.cat
www.territoridemasies.cat
639 05 44 37

facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies

Adreçat a: tots els públics
Temporada: tot l’any
Paraules clau: natura, paisatge, cultura, patrimoni,
gastronomia, alimentació, turisme, acollida, història, promoció
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instagram.com/territorimasies
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Visita i tast a Cal Robert
Jornades gastronòmiques de tardor
Tast de trumfos
L’hora del vermut
Tasta Solsona
Enoturisme al Solsonès
Amics del maridatge
El celler del santuari del Miracle
Masia Tonicoll

VISITA I TAST A CAL ROBERT
Visita i tast a la masia i finca de Cal
Robert on s’ubica la cooperativa
social RIUVERD

Visita a la cooperativa d’inserció sociolaboral
Riuverd: l’hort sense tòxics, herbes remeieres,
l’assecador, l’obrador... explicació del projecte i tast
dels nostres productes gourmet (melmelades i
salses). Opcionalment també oferim tallers i servei
de vermut amb productes artesans locals.
Adreçat a: famílies, grups, escoles
Temporada: primavera i estiu
Paraules clau: melmelades, gourmet,
saludable, patrimoni, producte local, turisme

riuverdsolsona@gmail.com
www.riuverd.cat
620 588 159
facebook.com/Riuverd-Empresa-Dinserció-SCCL1379092349044578

hort,

twitter.com/RIUVERD
instagram.com/riuverd

JORNADES GASTRONÒMIQUES DE TARDOR
Coneix la cuina de la comarca
En motiu de la Fira del Bolet i el boletaire, s’organitzen diferents
actes a partir dels dies de la fira (el tercer cap de setmana d’octubre) i
durant un mes es poden degustar plats típics cuinats amb bolets als
restaurants de la zona, i participar en un concurs on els participants
podran votar la millor tapa.
gremihsolsones@gmail.com
Adreçat a: tots els públics
Temporada: d’octubre a novembre
Paraules clau: tapes, menú, gastronomia

www.hostaleriadelsolsones.com
606 247 069
facebook.com/gremi.hostaleria.solsones
twitter.com/HSolsones
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TAST DE TRUMFOS
Cuina amb producte de proximitat

Dins el marc de la Fira del Trumfo i la Tòfona, el Gremi Comarcal
d’Hostaleria organitza cada any un tast de diferents plats cuinats
amb trumfos. Tast de les diferent varietats de trumfos per poder
veure les diferències entre ells per una recuperació dels
plats tradicionals de la comarca.

gremihsolsones@gmail.com
www.hostaleriadelsolsones.com

Adreçat a: tots els públics
Temporada: març
Paraules clau: producte de proximitat, gastronomia,
cuina de muntanya

606 247 069
facebook.com/gremi.hostaleria.solsones
twitter.com/HSolsones

L’HORA DEL VERMUT
Recuperar costums

El vermut a la plaça de Sant Joan on trobaràs els millors productes
de la comarca. Durant la Fira de Sant Isidre.

Adreçat a: tots els públics
Temporada: segona setmana de maig
Paraules clau: vermut, producte de proximitat,
gastronomia

gremihsolsones@gmail.com
www.hostaleriadelsolsones.com
606 247 069
facebook.com/gremi.hostaleria.solsones
twitter.com/HSolsones
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TASTA SOLSONA
Gastronomia, comerç, artesania
i història

En aquesta experiència descobrireu el nucli antic
monumental de Solsona i alguns dels seus secrets més ben
conservats: els comerços més antics i peculiars, parant
especial atenció a l’artesania i als productes agroalimentaris
locals. Visitareu l’obrador d’un forn de pa centenari i
comerços amb encant, com la vinícola de Solsona. La visita
acaba amb una degustació d’una selecció de productes
elaborats al territori que inclou diferents varietats de
formatges, embotits i melmelades. També podreu provar
productes complementaris com la sal d’alta muntanya, oli o el
pa de forn de llenya.

Adreçat a: grups de mínim 4 persones
Temporada: dissabtes a la tarda
Paraules clau: enoturisme, gastronomia

contactar@solsonaexperience.com
www.solsonaexperience.com
663 668 184
facebook.com/solsonaexperience
twitter.com/solsoexperience
instagram.com/solsonaexperience

ENOTURISME AL SOLSONÈS
Visites guiades a les vinyes amb degustació

El Prepirineu i la Catalunya central és un territori amb
gran extensió de petites vinyes on s'elabora el vi de
primera qualitat. Nosaltres organitzem visites guiades a
aquestes vinyes per conèixer de prop el procés històric
d'elaboració del vi i realitzar uns maridatges al nostre
restaurant.

info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com
973 48 28 61

Adreçat a: adults
Temporada: tot l'any (maridatges)
Paraules clau: enoturisme, vinyes, gastronomia

facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones
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AMICS DEL MARIDATGE
La vida és massa curta per beure vi dolent

Oferim la possibilitat de participar a maridatges
especials, presentats pels millors cellers. Vine a descobrir
la nostra cuina, els nostres vins i les nostres tertúlies.
Aprèn i gaudeix de la cultura gastronòmica i enoturística
del Solsonès.
info@campingsolsones.com
Adreçat a: adults
Temporada: tot l'any
Paraules clau: enoturisme, gastronomia, història del vi,
maridatge

www.campingsolsones.com
973 48 28 61
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones

EL CELLER DEL SANTUARI DEL
MIRACLE
Vinifiquem emocions

El Celler del santuari del Miracle es troba en un entorn
privilegiat, als baixos del monestir benedictí i rodejat de la
màgia d’aquest santuari ubicat al municipi de Riner.
Tria entre els diferents formats de visita guiada: des de conèixer
el celler, un lleuger passeig per les vinyes i fer un tast de vins,
fer una visita conjunta del celler i la formatgeria amb un
maridatge final, o viure una experiència única, amb una visita
exclusiva i personalitzada, amb tast de vins experimentals que
encara no han sortit del celler i amb taula de productes de
proximitat.
Adreçat a: adults
Temporada: tot l'any
Paraules clau: enoturisme, gastronomia, història del vi,
maridatge, celler, degustació, producte local

info@cellerdelmiracle.cat
623 228 803
Instagram.com/cellerdelmiracle
www.cellerdelmiracle.cat
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MASIA TONICOLL

La Masia Tonicoll és una de les poques masies celler de
Catalunya, i en la que s’elaboren vins d’alta qualitat amb raïm
procedent de diverses comarques de Catalunya.
A la masia es duen a terme les següents activitats: visita al
celler i degustació del vi, cursos i estades amb cavalls, cursos
d’Aiurveda ,botiga de productes, passeigs, xerrades de relació i
connexió amb la natura, etc.

info@masiatonicoll.com
www.masiatonicoll.com

Adreçat a: adults
Temporada: tot l'any
Paraules clau: enoturisme, gastronomia, història del vi,
maridatge, degustació
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656 607 867

8. SPA/ WELLNESS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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Pack Jove
Bamboo Experience
Passió Sant Roc
Escapada Ying-Yang
Escapada Ruta de la seda
Relax Experience
Escapada Regala i sorprèn
Glamour
Golden Days
Escapada Dolce Vita
Pack Relax
Pack Romàntic amb jardí
Pack Romàntic amb llar de foc
50 coses que funcionen per estar bé
Banys d’argila
Flotàrium

PACK JOVE
Desconnecta i relaxa’t

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de
l’hotel que inclouen banyera de hidromassatge, spa,
relax, massatges, sopar de tapes de dissenyi esmorzar
buffet.

info@hotelsantroc.com
www.hotelsantroc.com

Adreçat a: parelles joves
Temporada: tot l’any
Paraules clau: relax, spa, desenfadat, tapes

973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona

BAMBOO EXPERIENCE
Revitalitza’t amb el bambú

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de
l’hotel que inclouen banyera de hidromassatge, spa,
relax, massatges bamboo i esmorzar buffet.
info@hotelsantroc.com
Adreçat a: parelles
Temporada: tot l’any
Paraules clau: relax, spa, romàntic

www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona
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PASSIÓ SANT ROC
Romanticisme en un entorn modernista

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de
l’hotel que inclouen banyera de hidromassatge, spa,
relax, massatges, sopar romàntic i esmorzar buffet.
Adreçat a: parelles
Temporada: tot l’any
Paraules clau: relax, spa, romàntic, modernisme

info@hotelsantroc.com
www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona

ESCAPADA YING-YANG
Relaxa’t i millora la teva salut

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de
l’hotel que inclouen banyera de hidromassatge, spa,
relax, massatges shiatsu, sopar de tapes de disseny.

Adreçat a: parelles
Temporada: tot l’any
Paraules clau: relax, spa, shiatsu

info@hotelsantroc.com
www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona
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ESCAPADA RUTA DE LA SEDA
Aromateràpia i relax per a dos
Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de
l’hotel que inclouen banyera de hidromassatge, spa,
relax, massatges: Per a ella: Massatge “Misteriosa
Turquia” a base d’oli de safrà, s’utilitza un fulard i un
exclusiu stick. Per a ell: Massatge “Plàcid Paradís”
amb pindes, s’utilitza un oli oriental a base d’arròs,
ametlles, sèsam i cardamom. Sopar i esmorzar buffet al
restaurant El Buffi.
Adreçat a: parelles
Temporada: tot l´any
Paraules clau: relax, spa, romàntic, aromateràpia

info@hotelsantroc.com
www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona

RELAX EXPERIENCE
Estada de relax i spa

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de
l’hotel que inclouen banyera de hidromassatge, spa,
relax, massatges. Per ella: Massatge CHIO. Per ell:
Massatge Antistress. Sopar i esmorzar buffet al
restaurant El Buffi.
info@hotelsantroc.com
Adreçat a: parelles
Temporada: tot l´any
Paraules clau: relax, spa, romàntic, massatge

www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona
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ESCAPADA REGALA I SORPRÈN
Les propietats de les pedres per a la relaxació

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de l’hotel que
inclouen banyera de hidromassatge, spa, relax, massatges:
Stone Therapy (massatge amb pedres calentes)
Sopar i esmorzar buffet al restaurant el Buffi.

Adreçat a: parelles
Temporada: tot l´any
Paraules clau: relax, spa, regal sorpresa, hidromassatge

info@hotelsantroc.com
www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona

GLAMOUR
Romanticisme i glamour, un gran regal

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de l’hotel que
inclouen banyera de hidromassatge, spa, relax, massatges:
Desig de glamour per a ella. Sopar romàntic al restaurant i
esmorzar buffet amb cava al restaurant El Buffi.
info@hotelsantroc.com
Adreçat a: parelles
Temporada: tot l´any
Paraules clau: relax, spa, romàntic, glamour

www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona
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GOLDEN DAYS
Cap de setmana daurat

Estada de dues nits per gaudir de les instal·lacions i
serveis de l’hotel que inclouen banyera de
hidromassatge, spa, relax, massatges. Servei de mitja
pensió
info@hotelsantroc.com
Adreçat a: parelles
Temporada: tot l´any
Paraules clau: relax, spa, romàntic

www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona

ESCAPADA DOLCE VITA
Erotisme sense presses

Estada per gaudir de les instal·lacions i serveis de
l’hotel que inclouen banyera de hidromassatge, spa,
relax, massatges, dinar, sopar a base de tapes de
disseny, esmorzar buffet al restaurant El Buffi.
Obsequi d’un joc eròtic i late check-out

Adreçat a: parelles
Temporada: tot l´any
Paraules clau: relax, spa, romàntic, eròtic

info@hotelsantroc.com
www.hotelsantroc.com
973 484 003
twitter.com/HotelSantRoc
instagram.com/hotelsantroc_solsona
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PACK RELAX
Habitació amb banyera “love”

El pack inclou: ambientació i ampolla de cava o vi a
l’habitació, sals de bany, sopar servit a l’habitació
(assortiment d’embotits i formatges) i esmorzar amb
productes locals.
Adreçat a: parelles
Temporada: tot l’any
Paraules clau: relax, romàntic

info@lafreixera.com
www.hotellafreixera.com
973 484 262

facebook.com/lafreixera/?fref=ts
twitter.com/LAFREIXERA
instagram.com/lafreixerahotel

PACK ROMÀNTIC
Habitació amb jardí

El pack inclou: ambientació romàntica, ampolla de cava a
l’habitació, sopar fred per a dues persones a l’hotel
(amanida de temporada, taula de formatges i embotits, pa
amb tomàquet, postres de temporada, aigua i vi; es pot
servir al menjador o a l’habitació) i esmorzar amb
productes locals.
Adreçat a: parelles
Temporada: estiu
Paraules clau: relax, romàntic

info@lafreixera.com
www.hotellafreixera.com
973 484 262

facebook.com/lafreixera/?fref=ts
twitter.com/LAFREIXERA
instagram.com/lafreixerahotel
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PACK ROMÀNTIC
Habitació amb llar de foc i arcs històrics

El pack inclou: ambientació romàntica, ampolla de
cava a l’habitació, sopar fred per a dues persones a
l’hotel (amanida de temporada, taula de formatges i
embotits, pa amb tomàquet, postres de temporada, aigua
i vi; es pot servir al menjador o a l’habitació) i esmorzar
amb productes locals.

info@lafreixera.com
www.hotellafreixera.com
973 484 262

Adreçat a: parelles
Temporada: hivern
Paraules clau: relax, romàntic

facebook.com/lafreixera/?fref=ts
twitter.com/LAFREIXERA
instagram.com/lafreixerahotel

50 COSES QUE FUNCIONEN PER
ESTAR BÉ

Experiència d’un dia on aprendràs a través de la
pràctica aquestes 50 cosetes de la metodologia de
Llum del Mediterrani®, que si te les fas teves i les
alternes en el teu dia a dia veuràs que tot et va
molt millor i per tant estàs més content.
T’adonaràs de quines són les teves capacitats i obtindràs
un seguit d’eines que faran que de cop, tinguis més ganes
d’interessar-te per la teva vida, simplement perquè sabràs
com fer-ho.
Cada un tenim uns recursos propis que si els descobrim i
aprenem a utilitzar ens permeten canviar la nostra realitat
sent capaços de reinventar-nos. Un cop descobert, és
impossible tornar enrere perquè ja has assaborit qui ets
realment i és tan agradable que vols continuar.

Adreçat a: tothom
Temporada: tot l’any
Paraules clau: capacitat, aprenentatge, descobrir, recursos propis
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metode@llumdelmediterrani.net
www.llumdelmediterrani.net
629 97 41 42

BANYS D’ARGILA
Deixa tot allò que et sobra

Submergeix-te en argila per a la teva recuperació, relaxació i
evasió mental. Nodriràs la teva pell netejant-la, refrescant-la
i hidratant-la, gràcies al poder calmant i regenerador de les
argiles roja, blanca i verda. Dins la terme mateix, farem un
massatge cranial per alliberar tensions acumulades i calmar la
metode@llumdelmediterrani.net
ment utilitzant olis essencials naturals. Una experiència
guiada i acompanyats per la vibració del tambor i els bols
www.llumdelmediterrani.net
tibetans. Finalitzareu el bany de fang prenent-vos una infusió
calenta amb tocs afruitats per hidratar el cos.
629 97 41 42
Tot seguit passarem a una camilla per un reequilibri
d’energies i eliminació de bloquejos, recuperant així el teu estat energètic òptim sentin-te més lleuger
i més energètic. Cada parella té alguna cosa que la fa especial. Retroba la millor connexió personal
per a experimentar la relació més intensa que us hagueu imaginat guiats pel mètode LdM.
Connectant amb el vostre pla mental i emocional trobarem un seguit d’eines perquè utilitzeu en el
vostre dia a dia. Aconseguirem un benestar físic i emocional immediat.
Adreçat a: parelles
Temporada: tot l’any
Paraules clau: argila, relax, parelles, benestar

FLOTÀRIUM

Amb l’experiència Flotàrium anirem a buscar un espai
de silenci, desconnectarem la ment del soroll extern per
anar a buscar el nostre so intern. Amb una relaxació
profunda guiada ens preparem per fer-nos presents i
calmar-nos. Estarem lleugers i flotants amb zero
preocupacions, més subtils i receptius.
Tallarem pensaments, pors, angoixes... que se’ns
repeteixen i ens aturen. Augmentarem la nostra vibració
per arribar a sentir més enllà del què sentim amb el físic,
sent més conscients de nosaltres mateixos i trobant claredat
aconseguit despertar la nostra creativitat i mourem allò que
hem de recol·locar per a sentir-nos millor.
Una experiència acompanyada de pedres calentes, essències,
bols tibetans i del gong. Relaxarem la ment i desfarem totes
aquelles contractures o bloquejos físics que hem acumulat i
ens molesten.

Adreçat a: grups
Temporada: tot l’any
Paraules clau: flotàrium, pedres calentes, essències, relax
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metode@llumdelmediterrani.net
www.llumdelmediterrani.net
629 97 41 42

9. TURISME DE REUNIONS

El Solsonès presenta un còctel de característiques que el fan un indret interessant per al turisme de
reunions. Les empreses sovint entren en processos de reflexió, retrobament o actualització que
requereixen d’un recés, d’una trobada amb d’altres agents, d’una presentació de noves estratègies,
una refundació, etcètera. El Solsonès permet trobar aquells espais atractius on desenvolupar diferents
activitats en entorns de turisme de reunions.

La comarca del Solsonès presenta gran varietat d’establiments i empreses (hostaleria, descoberta del
territori, gastronomia...) que permeten dissenyar les propostes a mida segons el tipus de reunió,
trobada o congrés. Una oferta vertebrada en tres eixos:

- ENTORN. En primer terme, el Solsonès compta amb un entorn singular, allunyat de l’àrea
metropolitana però no excessivament lluny (a una hora i quart en cotxe des de Barcelona). Un
patrimoni articulat en diferents punts: uns paratges naturals espectaculars, un ambient rural tranquil,
un patrimoni cultural i històric ben conservat, tots ells ingredients interessants per a la cohesió de
grup. Diferents empreses de guiatges i activitats a la natura, consultables al catàleg, permetran als
membres de l’empresa treballar en el Team Building i retornar a l’activitat laboral amb noves
dinàmiques i piles carregades.
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-ALLOTJAMENT. L’oferta comarcal és àmplia, tant pel referent a hotels com a masies de turisme
rural i càmpings: cada empresa trobarà l’establiment indicat a les seves necessitats. De la mateixa
manera, l’oferta gastronòmica és variada, tant a Solsona com a la resta de la comarca: diferents punts
de restauració poden oferir menús o càterings variats i dissenyats a mida. D’aquesta manera, les
empreses podran realitzar les seves activitats de turisme de reunions coneixent i gaudint de la
gastronomia local.

-ESPAIS. El turisme de reunions requereix de sales o espais amplis, especialment habilitats per a les
reunions (possibilitat de connectar projectors, seients pels usuaris, ambient privat i tranquil...).
Solsona i comarca disposa de diferents sales per a formacions, tallers de treball o reunions,
especialment habilitades per aquestes activitats.

Per a realitzar consultes sobre turisme de reunions, podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea de
Turisme de l’Ajuntament de Solsona.
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10.- OFICINES DE TURISME

OFICINA DE TURISME DE SOLSONA I EL SOLSONÈS
solsonaturisme@ajsolsona.cat
turisme@turismesolsones.com
www.turismesolsones.com
www.solsonaturisme.com
973 48 23 10 / 623 172 497
facebook.com/turismesolsones
facebook.com/solsonaturisme
twitter.com/turismesolsones
twitter.com/solsonaturisme
instagram.com/turismesolsones
instagram.com/solsonaturisme
Carretera de Bassella, 1

OFICINA DE TURISME DE LA VALL DE LORD
info@lavalldelord.com
www.lavalldelord.com
973 49 21 81
facebook.com/turismevalldelord
twitter.com/valldelord
instagram.com/turismevalldelord
Carretera de Berga, 1
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OFICINA DE TURISME DEL MIRACLE
reserves@elmiracle.cat
www.elmiracle.cat
973 09 09 16
facebook.com/elmiracle.turisme
instagram.com/elmiracle.turisme
Carretera del Miracle, Restaurant El Miracle,
Santuari del Miracle, núm. s/n
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Agència de Desenvolupament Local
de Solsona i Cardona
C/ Llobera, 31
25280Solsona
Tel. 973 48 10 09
solsonaturisme@ajsolsona.cat

Aquest document ha estat redactat des de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona l’any
2017 i revisat el gener de 2021.

