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10 excursions per fer amb criatures
a Catalunya
Rutes arreu del país, per fer caminant o en bicicleta, aptes per a tota la família
[centrareport]Avança la primavera i la relaxació de les restriccions convida a sortir -sempre amb el
grup bombolla- fora de l'entorn més habitual. Des de Criar.cat ( http://www.criar.cat) us
proposem 10 excursions per fer amb criatures arreu del país: des de la Costa Brava a les Terres
de Ponent, passant pel Delta de l'Ebre, l'interior del Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu, Barcelona i
les comarques gironines. 10 rutes, per fer caminant o en bicicleta, aptes per a tota la família i
classificades per diversos nivells de dificultat. ()
[indexexcursions]
[GotaVerdaPle]Als peus del Pedraforca (Alt Berguedà)
El Pedraforca (https://www.elbergueda.cat/ca/experiencies/les-7-cares-del-pedraforca.htm) és
una de les muntanyes més mítiques de Catalunya. La seva ascensió no és gens recomanada per
a famílies -excepte que tinguin una preparació molt bona- però, en canvi, val molt la pena gaudir del
seu entorn. Una ruta apta per a tothom, també per als més petits de casa, és la que uneix el
mirador del Gresolet (https://www.elbergueda.cat/ca/pl228/experiencies/les-7-cares-delpedraforca/el-pedraforca-la-muntanya-emblematica/id1709/mirador-de-gresolet.htm) -amb unes
vistes espectaculars de la muntanya- amb el refugi Lluís Estasen (https://www.feec.cat/femmuntanya/refugis/refugi/refugi-lluis-estasen-pedraforca/) . Són només 2,5 km de ruta circular per
senders molt ben indicats.
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[GotaVerdaBuit]Tipus de ruta: circular (2,5 km).
[GotaVerdaBuit]Dificultat: molt fàcil.
[GotaVerdaBuit]Més informació h( ttps://www.elbergueda.cat/ca/experiencies/les-7-cares-delpedraforca.htm) i track (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-de-gresolet-refugi-lluisestasen-i-tornada-7862769) .
[tornarindex]
[GotaVerdaPle]Camí de ronda S'Agaró (Costa Brava)
El camí de ronda (https://ca.costabrava.org/gaudeix/espais-naturals/camins-de-ronda) és una
de les millors maneres de descobrir la Costa Brava (https://ca.costabrava.org/) al teu ritme. Un
dels trams més fàcils i aptes per a tota la família -també per a cotxets- és el de s'Agaró. Connecta
les platges de Sant Pol amb la cala sa Conca amb molts atractius: el paisatge costaner, el
patrimoni de la històrica urbanització noucentista i ser una autèntica aula a l'aire lliure per introduir
les criatures en el món de la geologia. Si la mainada té ganes de caminar més, l'excursió es pot
allargar fins a Platja d'Aro per una banda, o fins a Sant Feliu de Guíxols per l'altra.

[GotaVerdaBuit]Tipus de ruta: lineal (3 km només anada).
[GotaVerdaBuit]Dificultat: molt fàcil.
[GotaVerdaBuit]Més informació h( ttp://ca.costabrava.org/gaudeix/espais-naturals/camins-deronda) i track (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-ronda-sagaro-platja-daro-13796364)
.
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Congost de Mu (Noguera)
En els darrers anys s'ha popularitzat i massificat el congost de Mont-rebei. Una bona alternativa
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menys coneguda és el congost de Mu ( https://www.serradelmontsec.com/congost-de-mumontsec/) , a Alòs de Balaguer (la Noguera). L'itinerari, recomanat per criatures a partir de 6-7
anys i no apta per a persones amb molt vertigen, és una autèntica aventura per descobrir la
zona de l'embassament de Camarasa. Inclou passeres metàl·liques enganxades a la paret, dos
ponts de fusta penjant i senders que fan ziga-zaga.

[GotaVerdaBuit]Tipus de ruta: lineal (13,8 km anar i tornar).
[GotaVerdaBuit]Dificultat: moderada.
[GotaVerdaBuit]Més informació h( ttps://www.serradelmontsec.com/congost-de-mu-montsec/) i
track (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/el-congost-del-mu-per-les-passarelles-i-el-pontpenjant-sobre-el-riu-segre-alos-de-balaguer-noguera-50396376) .
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Zona volcànica i Fageda d'en Jordà (Garrotxa)
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és un dels destins més clàssics per conèixer
uns paisatges únics en família. Això provoca que sovint estiguin massificats i que calgui pagar en
els aparcaments ubicats tant a l'entorn dels volcans de Santa Margarida
(http://ca.turismegarrotxa.com/la-garrotxa/27-indrets-d-interes-de-la-garrotxa/volca-de-santamargarida/) i el Croscat (http://ca.turismegarrotxa.com/la-garrotxa/27-indrets-d-interes-de-lagarrotxa/reserva-natural-del-volca-del-croscat/) com a la mateixa Fageda d'en Jordà. Per a
les famílies més caminadores hi ha l'opció de visitar els tres paratges seguint l'itinerari 1 del parc
natural (http://old.parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/visiteu-nos/equipamentsitineraris/itineraris/fageda-jorda-volca-santa-margarida-volca-croscat/) : 12 km i quasi 4 hores i
mitja d'excursió. Si això és massa, es pot optar per una passejada pels dos cràters o per descobrir la
fageda més famosa del país en carruatge.
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[GotaVerdaBuit]Tipus de ruta: circular (12,7 km).
[GotaVerdaBuit]Dificultat: moderada.
[GotaVerdaBuit]Més informació h( ttp://old.parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/visiteunos/equipaments-itineraris/itineraris/fageda-jorda-volca-santa-margarida-volca-croscat/) i track
(https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/parc-natural-de-la-zona-volcanica-de-la-garrotxa-itinerari1-24154459) .
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] La Foradada: balcó del Delta de l'Ebre (Montsià)
El Delta de l'Ebre (https://deltadelebreturisme.com/cat/) és un dels destins ideals per a les
famílies. Es pot descobrir de moltes maneres però, una de poc coneguda, és fer-ho des de les
alçades. L'excursió fins a la Foradadahttps://turisme.larapita.cat/ca/content/serra-del(
montsi%C3%A0) , una muntanya de la serra del Montsià a tocar de Sant Carles de la Ràpita
(http://turisme.larapita.cat/) , permet observar unes vistes realment espectaculars, especialment
de la zona de la Punta de la Banya. El punt de sortida més habitual és l'aparcament de l'àrea de
lleure Cocó d'en Jordi. Des d'allà i fins al cim la ruta més curta té 2,3 km i més de 400 metres de
desnivell. Una bona opció per completar l'excursió en forma circular és tornar per un sender una
mica més llarg, d'uns 3,5 km, però més suau.
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[GotaVerdaBuit]Tipus de ruta: circular (5,8 km).
[GotaVerdaBuit]Dificultat: fàcil-moderada.
[GotaVerdaBuit]Més informació h( ttps://turisme.larapita.cat/ca/content/serra-del-montsi%C3%A0)
i track (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/serra-de-montsia-la-foradada-3408777) .
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Buscant minairons a les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà)
Els minairons són uns éssers fantàstics diminuts presents a la mitologia pirinenca. La llegenda
explica que són tan petits que en un sol canut d'agulles n'hi caben milers. Quan l'amo els destapa,
exigeixen treballar... però si no els manava feina, el mataven.
Una bona manera de buscar els minairons a la zona de les Valls d'Àneu
(http://www.vallsdaneu.org/) és fer la ruta entre el refugi del Gerdar
(https://refugidelgerdar.com/) i la cascada del Gerber o de Comials, de més de 125 metres. El
sender, apte per a tota la família, comença des del refugi i recorre un ambient d'alta muntanya però
sense un gran pendent. Espectaculars boscos de coníferes -on s'amaguen els follets-, petites
tarteres, ponts de fusta,... són l'aperitiu abans de fer la pujada final fins al salt d'aigua. És
recomanable fer la ruta quan no hi hagi neu.
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[GotaVerdaBuit]Tipus de ruta: circular (6,5 km en total).
[GotaVerdaBuit]Dificultat: fàcil-moderada.
[GotaVerdaBuit]Més informació h( ttps://refugidelgerdar.com/activitats/) i track
(https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/del-refugi-del-gerdar-a-la-cascada-de-gerber-o-delscomials-pallars-sobira-39707612) .
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Ruta del Ferro i del Carbó (Ripollès)
En els darrers anys han proliferat les vies verdes aprofitant antics traçats ferroviaris o camins rals.
Una de les més conegudes, amb més de 20 anys d'història, és la Ruta del Ferro i el Carbó
(https://www.viesverdes.cat/rutes_vies_verdes/ruta-del-ferro-i-del-carbo/) que uneix Ripoll
(https://visit.ripoll.cat/) amb Sant Joan de les Abadesses
(https://www.santjoandelesabadesses.cat/index.php/turisme) . Amb un desnivell molt suau, és
ideal per pedalar en família (o fer-lo caminant, corrent o amb patins) i combinar-ho amb la
descoberta del patrimoni romànic del Baix Ripollès. La via verda té diversos ramals en
funcionament -Ogassa i colònia Llaudet- i està previst que els propers mesos s'allargui tant cap a
Campdevànol https://www.viesverdes.cat/rutes_vies_verdes/cami-ral-i-ramader/)
(
com cap a
Camprodon i la Garrotxa.
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[GotaVerdaBuit]Tipus de ruta: lineal (10,3 km només anada).
[GotaVerdaBuit]Dificultat: fàcil.
[GotaVerdaBuit]Més informació h
( ttps://www.viesverdes.cat/rutes_vies_verdes/ruta-del-ferroi-del-carbo/) i track h( ttps://ca.wikiloc.com/rutes-cicloturisme/via-verda-ruta-del-ferro-i-del-carbo41469142) .
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Estany d'Ivars i Vila-sana (Pla d'Urgell)
L'estany d'Ivars i Vila-sana (https://estanyivarsvilasana.cat/) , a la comarca del Pla d'Urgell, és
el de major superfície de Catalunya amb més de 156 hectàrees. L'estany es pot visitar per lliure o
en visites guiades. Hi ha dues zones d'arribada, una a cada extrem, amb aparcament, caseta
d'informació i plafons d'interpretació d'on parteix un itinerari naturalístic principal que les enllaça. Són 5
km, aptes per recórrer amb tota la família a peu o en bicicleta, amb aguaits, miradors, àrees de
descans amb taules i bancs, plafons informatius, passarel·les i altres itineraris secundaris que
faciliten la descoberta de l'espai.
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[GotaVerdaBuit]Tipus de ruta: circular (5,0 km).
[GotaVerdaBuit]Dificultat: molt fàcil.
[GotaVerdaBuit]Més informació h( ttps://estanyivarsvilasana.cat/) i track
(https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/enp-estany-divars-i-vila-sana-ruta-principal-senyalitzada14281231) .
[tornarindex]
[GotaVerdaPle]Avenc de la Febró (Baix Camp)
L'Avenc de la Febró és una esquerda oberta a la cinglera de la Mussara, a la comarca del Baix
Camp. Té uns 300 metres de llargada, uns 30 metres de fondària i una amplada que oscil·la entre
els 6 i els 8 metres. Al seu interior, hi ha dues cavitats entre la que destaca la cova Gran on s'hi
van amagar contrabandistes i, segons la tradició, el general Prim. Una ruta circular de 7,4 km
permet descobrir-lo tot passant pel poble abandonat de la Mussara i un refugi que ens permetrà
fer-hi un mos.
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[GotaVerdaBuit]Tipus de ruta: circular (7,4 km).
[GotaVerdaBuit]Dificultat: fàcil-moderada.
[GotaVerdaBuit]Track (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/la-mussara-avencs-de-la-febro-lamussara-1000615) .
[tornarindex]
[GotaVerdaPle] Miradors del delta del Llobregat i l'aeroport del Prat (Baix Llobregat)
Ruta per a tota la família, sense desnivell i a tocar de Barcelona. Amb menys de 5 quilòmetres
(anar i tornar) permet descobrir diversos elements del patrimoni cultural i natural del delta del
Llobregat
(http://www.deltallobregat.cat/Home/_H4QS29qxa72sGsxMN4nmS0Tt2VKG4QHa3C0mKbBa9pfJ
0y5omtqt9Q) , una autèntica joia amagada al costat de la gran ciutat. La torre de la Bunyola és
un mirador fantàstic per observar les platges de la ca l'Arana i dels Carabiners, sempre amb una
important presència d'aus. La ruta també passa per l'antiga caserna dels Carabiners, construïda
el 1844, així com l'espectacular mirador del Semàfor, una enorme construcció accessible amb unes
passarel·les de fusta. De tornada, un must per a la mainada és el mirador d'avions de l'aeroport
del Prat que permet observar i fotografiar les aeronaus a escassos metres dels nostres caps.
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[GotaVerdaBuit]Tipus de ruta: lineal (4,7 km anar i tornar).
[GotaVerdaBuit]Dificultat: molt fàcil.
[GotaVerdaBuit]Més informació
(http://www.deltallobregat.cat/Home/_H4QS29qxa72sGsxMN4nmS0Tt2VKG4QHa3C0mKbBa9pfJ
0y5omtqt9Q) .
[tornarindex]
[ficentrareport] [nointext]
[credits-excursions-criar]
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