
ITINERARIS DE NATURA         JUNY       - 2022

Durada

Lloc

Passejant entre nerets! dia sencer Parc Nacional

Descoberta d’una de les floracions més espectaculars dels sotaboscos de l’alta 

muntanya pirinenca. Boí 973 696 189 

10è Dia de les papallones matí ImpLica

Activitat divulgativa per donar a conèixer el projecte de seguiment de les 

papallones diürnes (CBMS) Xerrada i itinerari de descoberta.
Toirigo (Vall de 

Boí)
680523616

Ruta del Centenari dia sencer Camins

Coneix el cor del Parc Nacional en 1 dia passant pels llocs més emblemàtics. 
Boí 973 64 24 44

Romànic amb botes matí Judith Mira Guiatges

Us proposem una forma diferent de visitar algunes de les esglésies romàniques 

més emblemàtiques de la Vall de Boí.  Boí 620 81 61 84

Excursió Aigüestortes - Estany de Llebreta matí Roger Gras Guia 

Excursió fàcil per visitar les Aigüestortes, la cascada de Sant Esperit i l’estany de 

Llebreta. Boí 600 02 59 18

On són les marmotes? tarda Roger Gras Guia 

Petit itinerari per observar marmotes en el seu hàbitat natural.
Boí 600 02 59 18

Contacontes i llegendes de la Vall de Boí tarda Roger Gras Guia 

Petita excursió escoltant llegendes d'éssers fantàstics i mitològics de la Vall de 

Boí. Boí 600 02 59 18

Fruites silvestres i herbes remeieres alpines tarda Pirineus Experience / La Peguera

Al Parc trobem molts arbres i arbustos que tenen fruites silvestres, però no totes 

es poden menjar, i moltes herbes tenen propietats, unes medicinals i d’altres 

tòxiques. Vine a descobrir-les!
Boí- La farga 686 28 62 82

Travessa Carros de Foc (6 etapes) dia sencer Rutes Pirineus

La mítica travessa de 6 dies del Parc Nacional
Boí 691 77 29 66

13è Dia dels Ratolins Nit (20h) ImpLica

Descoberta familiar del món dels ratolins i altres petits mamífers Toirigo (Vall de 

Boí)
680523616

Temps d’estanys dia sencer Parc Nacional

Visitarem alguns dels estanys més espectaculars del Parc.
Boí 973 696 189

Màgia d'Aigüestortes (4 dies) dia sencer Rutes Pirineus

Descobrint el Parc Nacional  i les precioses àrees lacustres d'Aigüestortes, Sant 

Maurici, Colomers i Travessani Boí 691 77 29 66

Muntanyes granítiques dia sencer Parc Nacional

Els paisatges granítics d’Aigüestortes són un dels atractius del Parc. Coneixerem 

les formes geomorfològiques més sorprenents. Boí 973 696 189

Nits astronòmiques nit (22h) Parc Nacional

Descobrim el cel nocturn de la Vall de Boí acompanyats d’un astrònom pallarès, 

en Kike Herrero. Activitat Starlight.
Sant Quirc de 

Durro
973 696 189

Marmotes matí Parc Nacional

On viuen? Què mengen? Per què criden? Tot això i més ho  podrem veure amb 

discreció i una mica de sort al planell de Riumalo. Inclou una xerrada de 

presentació.
Boí 973 696 189

30 de juliol i 14 d'agost €

3 d'agost €

20 de juliol €

del 25 al 28 de juliol €

27 de juliol €

 De juny a octubre           

Reserva prèvia
€

del 4 al 9 de juliol   

del 16 al 21 d'agost
€

17 juliol Gratuït

De juny a octubre           

Reserva prèvia
€

De juny a octubre           

Reserva prèvia
€

De juny a octubre           

Reserva prèvia
€

22 de juny Gratuïta

Del 21 de juny al  30 

de setembre
€

tots els diumenges del                 

21 de juny al 27 de 

novembre

€

18 de juny i 2 de juliol €

-     NOVEMBRE

Activitat Dia/es Preu Contacte

AGENDA D'ACTIVITATS
PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI



Lluna plena tarda-nit (18h) Parc Nacional

Caminada de nit sota la llum de la Lluna. Activitat Starlight.
Boí 973 696 189

Muntanyes de la Vall de Boí (4 dies) dia sencer Rutes Pirineus

Quatre jornades de senderisme i alta muntanya per les muntanyes màgiques de 

la Vall de Boí i el Parc Nacional Boí 691 77 29 66

Supo supo al Portarró d'Espot dia sencer Parc Nacional

En el punt central del Parc, en un dels ports de muntanya més famosos dels 

Pirineus, ens trobarem els participants de Boí i Espot. Boí 973 696 189

Sortida arqueològica a Casesnoves dia sencer Parc Nacional

El despoblat de Casesnoves és un dels jaciments més importants de la Vall de 

Boí. Descobrirem els seus valors patrimonials de la mà de l’arqueòleg Ermengol 

Gassiot.
Vall de Boí 973 696 189

A les portes de la tardor dia sencer Parc Nacional

Els colors de l’estiu comencen a donar pas a les policromies de la tardor.
Boí 973 696 189

10è Dia dels Lirons matí

Museu de Ciències Naturals de 

Granollers- ImpLica

Jornada divulgativa per a donar a conèixer el liró gris i el seu seguiment. Xerrada i 

sortida al bosc per revisar les caixes-niu.
Toirigo (Vall de 

Boí)
680523616

Vall de Boí Trek Festival matí Patronat de la Vall de Boí

Festival de senderisme dels Pirineus amb sortides interpretatives per la Vall i el 

Parc. Barruera 973 694 000 

Tardor de colors matí Parc Nacional

Aigüestortes es vesteix de mils colors abans de l'arribada dels primers freds. Boí 973 696 189

Flors de la vall de Barravés matí Parc Nacional

Itinerari per la capçalera de la vall de Barravés per descobrir les flors d’alta 

muntanya Senet 973698232 (Senet)

Nit de muixirecs Nit  Parc Nacional

Activitat nocturna per descobrir la vida curiosa dels ratpenats Senet 973698232 (Senet)

El modelat glacial a la vall de Besiberri. Una mirada geològica del paisatge 

que ens envolta dia sencer Parc Nacional

Itinerari de divulgació geològica de la mà del geòleg Joan Raset. Senet 973698232 (Senet)

Rastrejant la fauna del bosc matí Parc Nacional

Itinerari per descobrir rastres i restes de fauna de l’entorn
Senet 973698232 (Senet)

Nit Catalana dels Ratpenats nit Parc Nacional

Activitat nocturna per a conèixer la vida curiosa dels ratpenats, de la mà de l’ex 

pert Jordi Serra
Senet 973698232 (Senet)

Gigants deth bòsc matí

Oficina de Torisme de Vielha

973 640 110

Ens passejarem per boscos i arbres gegants de la Val d’Aran.
Boca sud del 

túnel de Vielha

Parc Nacional (Boí)

973 696 189

Bolets de tardor dia sencer Parc Nacional

Sortida d’aprenentatge i reconeixement de les principals espècies de tardor
Senet 973698232 (Senet)

Més enllà de la Bonaigua dia sencer Camins

Acompanyats de guies interpretadors del Parc Nacional que s'encarregaran de 

dirigir la ruta pels llocs més emblemàtics i espectaculars de la zona. Vielha 973 64 24 44

Aiguamòg, Banys de Tredòs, Era Montanheta i el Circ de Colomers amb els 

seus estanys. 
Matí

Sonia Montilla Guiatges Vall d'Aran

Una apertura sensorial descobrint la meravellosa zona de Aiguamòg i l'increïble 

circ de Colomers amb els seus llacs, accedint des de la Vall d´Aran Tredós 639794337

Parc Nacional, estanys de Colomèrs dia sencer Camins

Acompanyats de guies interpretadors del Parc Nacional que s'encarregaran de 

dirigir la ruta pels llocs més emblemàtics i espectaculars de la zona.
Vielha 973 64 24 44

Connecta pels accessos al Parc des de la Vall d'Aran
Tarda

Sonia Montilla Guiatges Vall d'Aran

Gaudir de caminades conscients, treballant la presencia plena y la connexió amb 

un mateix i amb l' entorn per els meravellosos accessos al Parc Nacional des de 

la Vall d'Aran
Val d'Aran 639794337

Per altres serveis de guiatge consulteu al web de l'Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici:  http://www.guiesdelparc.org/ 

Consulteu el preu de les activitats. 

Nota: A la web del Parc http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes  trobareu la descripció corresponent a cadascuna de les activitats i  la referència de l’empresa, associació o ens local responsable, tant de l’organització com de la 

del 15 de juny al 15 de 

novembre. Sota 

reserva

€

26 de juny i  dissabtes 

del 9 de juliol al 11 de 

setembre.

€

del 15 de juny al 15 de 

novembre. Sota 

reserva

€

13 d'agost Gratuït

8 d’octubre €

Dimarts del 6 de juliol 

al 7 de setembre
€

19 de juliol €

21 juliol €

6 d'agost Gratuït

22 d'octubre €

25 juny €

10, 24 i 31 de juliol. 

15, 21 i 28 d’agost.
€

10 de setembre €

17 setembre Gratuïta

Del 7 al 9 d'octubre €

del 11 al 15 d'agost €

17 d'agost €

24 d'agost €

10 d'agost €

Vall de Boí Val d'Aran Vall de Barravés


