ECOTURISME A CATALUNYA

ELS BOSCOS MADURS DEL COLLSACABRA i
LES GUILLERIES-SAVASSONA (Vic - Osona)
del 28 de juliol a l’1 d’agost 2021
Vine a descobrir els boscos madurs de les Guilleries-Savassona i el Collsacabra, els magnífics paisatges
dels cingles de Tavertet, el poble de Rupit i tota la Vall de Sau. Caminarem per racons inèdits i
aprofundirem en el coneixement de la natura per acabar fent recerca d'una de les espècies més
amenaçada de la fauna catalana, la Bofilliel.la. Veure els animals salvatges en el seu hàbitat no té preu,
i aprendreu també una nova manera de ser turistes més sostenibles.
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1er dia: dimecres 28 de juliol. Arribada individual a VIC (OSONA)

• RUTA GUIADA PEL BIÒLEG DR.
CRISTIAN R. ALTABA.
• Vine a conèixer, gaudir, observar i
conservar. Tu també pots ajudar en
l'estratègia de conservació de la
custòdia del territori.
• Descobreix la fauna salvatge en el
seu hàbitat. Heu sentit mai el so
d'un picot en un arbre?
• Allotjament al millor hotel
especialitzat en turisme de natura,
l'Avenc de Tavertet, situat al
Collsacabra, al cor de Catalunya, on
es va rodar la pel·lícula
Serrallonga.
• Descobreix el patrimoni natural i
els seus valors de manera
sostenible, mentre contribueixes a
preservar l'entorn i les comunitats
locals.
• Podràs tastar i adquirir productes
agroalimentaris i artesans de la
zona: formatge, embotits...
• Ajudaràs en 9 dels 17 Objectius de
Desenvolupament
Sostenible
(ODS)
l'Agenda
2030
pel
Desenvolupament Sostenible.
• I també hi afegirem lectures de
cada indret del gran poeta català de
Folgueroles Jacint Verdaguer.

Arribada individual a Vic (Osona). Inici de l’activitat amb la visita del “Bosc de
Llopart”. Exploració de la biodiversitat d’una roureda madura, reminiscència de la
Catalunya prehistòrica, sorprenentment conservada a la plana de Vic.
Tot seguit dinar al Parc de les 7 Fonts de Sant Julià de Vilatorta.
A la tarda visita del Museu del Ter, a Manlleu. Museu de territori i societat que
treballa en els àmbits de la recerca, la conservació, l’educació, l’acció cultural i la
promoció turística. Inclou el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM).
Trasllat cap a l’Avenc a Tavertet. Sopar i Allotjament.
Després de sopar “Taller de recerca i identificació de cargols”

2n dia: dijous 29 de juliol. BOSC I CASTELL DE SAVASSONA – BORA FOSCA
I COVA DELS TEIXIDORS
Esmorzar a l’Avenc. Trasllat cap a Tavèrnoles. Visita del Bosc de Savassona i
l’ermita de Sant Feliuet de Savassona. A l’entorn hi trobarem restes del neolític,
com ara unes excavacions per emmagatzemar aigua i unes tombes
antropomòrfiques. Al pla de Savassona hi ha uns grans blocs de roca, com ara la
Pedra del Sacrifici, el Dau, la Pedra de les Bruixes i la Pedra de l’Home. (una hora i
mitja de caminada fàcil). L’ermita de Sant Feliuet de Savassona (segles X-XI) és un
exemple de l’arquitectura preromànica.
El Castell de Savassona, d’origen medieval, documentat de l’any 890. A prop del
Castell hi trobem la Font de la Baronessa i una bauma amb una biodiversitat
extraordinària, farem una ruta circular d’una hora per anar a veure la Teixeda, Espai
Natural protegit, situat sobre el castell. El teix, un arbre molt singular que pot
arribar fins a 20m. d’alçada, amb capçada de color verd fosc, arrodonida i molt
oberta, densa, amb branques grosses i flexibles que poden arribar a terra. El teix
produeix un fruit vermell, petit i carnós, és consumit per eficients dispersadors com
tords, merles, gaigs, tudons, fagines i genetes.
Dinar al tradicional Restaurant Fussimanya.
Després de dinar amb vehicles 4x4 resseguirem els cingles de Tavertet i anirem cap
a La Bora Fosca i la Cova dels Teixidors a la recerca de la bofilliel·la.
Retorn cap a l’allotjament de l’Avenc a Tavertet. Sopar.
Després de sopar “Xerrada sobre els ratpenats i els virus que controlen”

5 DIES D’ECOTURISME A OSONA
3er dia: divendres 30 de juliol. SANTUARI DE CABRERA – CANTONIGRÒS LA FORADADA
Esmorzar a l’Avenc. Trasllat cap a Sant Julià de Cabrera, a l’Esquirol.
Pujarem al Santuari de Cabrera i el Pla d’Aiats (1308m) Una magnífica talaia des
d’on contemplar la Plana de Vic, el Puigsacalm, el Cadí i el Montseny. En aquesta
serra neix el riu Fluvià. Hi destaquen els boscos caducifolis, principalment les
rouredes i fagedes i la fauna forestal. Accedirem al cim des de Sant Julià de Cabrera.
(3 hores de caminada circular).
Dinar a Cantonigròs. Abans de dinar, visita a la Formatgeria del Molí de l’Alzina.
A la tarda anirem a la La Foradada. Les escorrenties d’Aiats i Cabrera al Cabrerès
nodreixen la riera de la Rotllada. Al peu de Cantonigròs serpenteja, salta i s’engorja
entre cingles, en una raconada de gran bellesa coneguda com la Foradada. El nom li
ve de l’esvoranc obert, com un enorme finestral, en una de les parets que
l’envolten. (2 hores d’excursió).
Retorn cap a l’Avenc. Temps per descansar i gaudir de les espectaculars vistes que
ens ofereix la ubicació de l’Avenc, amb tota la cinglera, el pantà de Sau, les Guilleries
i el Montseny.
Opcional passejada guiada des de l’Avenc a la boca inferior de la cova del Serrat del
Vent i recerca d'espècies cavernícoles. Sopar.
Després de sopar “Xerrada sobre biogeografia”

4rt dia: dissabte 31 de juliol. VIC - RUPIT
Esmorzar a l’Avenc. Trasllat cap a Vic, la capital d’Osona.
Visitarem el conjunt arquitectònic de l'Església barroca de la Pietat amb el seu
campanar i el jaciment arqueològic amb restes romanes, tardo-antigues i medievals.
Gaudirem d’un audiovisual immersiu "Vic Puntzero, un viatge pel temps i l'art" on
es proposa un recorregut per la història de la ciutat a través de l'art. Juntament amb
el Temple Romà i les restes del Castell dels Montcada, l'espai s'ha identificat pels
historiadors i els arqueòlegs com l'epicentre fundacional de la ciutat que compta
amb més de dos mil anys d'història. Pujada al campanar amb vistes a tot el centre
històric i la Plana de Vic. Tot seguit visita al mercat de dissabte a la plaça del
Mercadal, i al barri artesà del carrer de la Riera. Temps lliure de compres.
Dinar en un cèntric restaurant de Vic.
Després de dinar sortida cap a Rupit. Temps lliure per visitar l’emblemàtic i
tradicional poble de Rupit, amb el seu pont penjant i els seus carrers empedrats.
Opcionalment caminada guiada fins al Salt de Sallent amb extensió a les tombes dels
Bassis passant per l’ermita romànica de Sant Joan de Fàbregues. Caminada de 3
hores, pot ser de 2 hores sense els Bassis o qui vulgui es pot esperar pel poble. Pel
camí descobrirem els nummulits, fòssils extraordinaris amb una gran importància
en l'estudi de la geologia d'aquestes muntanyes. Eren organismes unicel·lulars, però
arribaven a tenir el diàmetre de monedes grans.
A dos quarts de 7 de la tarda, Xerrada sobre la Bofilliel·la i els boscos madurs, a
càrrec de Cristian R. Altaba. Es tracta de l’espècie més amenaçada i excepcional de
la fauna catalana, que ens permet reflexionar sobre l'estat de conservació i el futur
que volem per aquestes contrades.
Retorn a l’Avenc. Sopar i allotjament.

LA BOFILLIEL·LA
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5è dia: diumenge 1 d’agost. L’AVENC – FOLGUEROLES - LA GREVOLOSA BARCELONA - PALMA
Esmorzar a l’Avenc. Sortida cap a Folgueroles, poble natal del poeta Jacint
Verdaguer, il·lustre poeta català i gran excursionista, que ens ha deixat moltíssima
poesia de natura dels entorns visitats. Entrada a la Casa Museu Verdaguer (segle
XVII). Llar d’infantesa del poeta, ens mostra elements per entendre i interpretar el
llegat del poeta que va posar les bases de la llengua literària a la Catalunya moderna.
Mostra com era la vida d’una família de pagès de poble a l’època del poeta i ens
introdueix a la biografia i l’obra de l’autor a través d’una exposició permanent. Visita
de 40 minuts.
Continuació cap a Sant Pere de Torelló per descobrir La fageda de la
Grevolosa. PEIN Puigsacalm-Bellmunt situat a la Vall de Ges. És un dels boscos
madurs més importants de Catalunya, format per arbres monumentals catalogats
amb més de 300 anys de vida, i un diàmetre que en alguns casos fan més d’un metre.
És una fageda mesòfila on l’estrat arbustiu és format per una densa massa de boix
amb presència d’altres espècies interessants com el boix grèvol. Gràcies a la
presència de fusta morta, tant en peu com a terra, i a l’existència de cavitats naturals
en el troncs i branques dels arbres, a la Grevolosa hi trobem una gran diversitat
d’espècies d’ocells, ratpenats, insectes i molts altres animals menuts que només
viuen en boscos madurs. Hi trobarem grans faigs centenaris que assoleixen els 40
metres d’alçada. Als voltants, la roureda conserva arbres enormes i en conjunt es va
recuperant de l'explotació a què havia estat sotmesa. Dinar al restaurant Masia
Piguillem.
Després de dinar, trasllat cap a l’aeroport de Barcelona. Retorn cap als punts
d’origen.

ALLOTJAMENT a l’Avenc de Tavertet http://www.avenc.com/
Casal gòtic català transformat en apart-hotel rural sostenible, en un edifici bioclimàtic amb el 100% d’energies
renovables: eòlica, biomassa i solar. Els esmorzars i sopars són amb productes ecològics i de proximitat. Ubicat en un
entorn idíl·lic just al damunt del la Cinglera de Tavertet, entre boscos i camps. Ofereix diferents tipus d’allotjament des
de les casetes, on es manté l’esperit rústic d’origen, i els Arbres, l’ala moderna construïda el 2012 on s’ubiquen les
habitacions, estudis i apartaments. Disposa d’una piscina interior amb vistes als cingles.

GUIES:
Dr. Cristian R. Altaba
Va estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona. Es va doctorar en Ecologia i Evolució a la Universitat de
Pennsilvània. Forma part del grup de recerca en evolució i cognició humana (EVOCOG), Universitat de les Illes Balears.
Ha presentat diversos programes de natura a TV3, ha escrit llibres com Natura Salvatge i la Diversitat biològica, i també
ha publicat nombrosos articles científics. Actualment està treballant en una espècie excepcional i amenaçada de la fauna
catalana: la bofilliel·la, un petit cargol testimoni dels darrers boscos madurs. Justament aquest cargol es troba en coves
i avencs del Collsacabra i la Garrotxa.
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Estel Font Pla
Diplomada en Turisme per la Universitat de Girona. Postgrau en gestió i desenvolupament de noves activitats d’oci i
turisme per la UB. Postgrau en Turisme Sostenible per la Royal Agricultural College de Cirencester.
És tècnica de turisme a Mallorca, els últims anys a Turisme de l’Ajuntament de Capdepera i a la consultora Gest
Ambiental d’Artà.
Va treballar 13 anys de gerent del Consorci de Promoció Turística de la Vall de Sau Collsacabra. Va estar 6 anys a
Anglaterra realitzant entre d’altres projectes la promoció de la Diputació de Barcelona a Anglaterra i Irlanda. També va
treballar a Highgrove, la EcoGranja del Príncep Carles amb marca pròpia de productes ecològics.

5 DIES D’ECOTURISME A OSONA
SERVEIS INCLOSOS:
• 4 nits d’estada a l’Hotel rural l’Avenc de Tavertet
• Pensió Completa tot el viatge (4 Esmorzars i 4 sopars
a l’Avenc, 4 dinars en restaurants)
• Trasllat aeroport de Barcelona- Osona- Aeroport
• Serveis de Bus privat per a tota la ruta.
• 1 sortida de migdia en vehicle 4 x 4 , per accedir a
racons inèdits del Collsacabra i Guilleries
• Guia -Biòleg per a tota la ruta.
• Guia acompanyant
• Entrades esmentades : audiovisual VICPUNTZERO,
Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles, Museu del
Ter a Manlleu.
• Assegurança d’assistència en viatge i anul·lació (amb
cobertures covid19)

PREU PER PERSONA:
Grup de 16 a 22 persones :
Grup de 12 a 15 persones :
Supl. hab. Individual:

895 €
980 €
160 €

No inclòs en el preu:
• Vols d’avió fins a Barcelona.
• Extres personals
• Altres serveis no detallats a l’apartat anterior

Nota arribada a Vic (Osona)
Consultar com arribar a Vic, des dels diferents punts d’origen. Hi haurà un trasllat des de
l’aeroport de Barcelona cap a Vic el primer dia a les 10’00 matí. També possible reserva d’una nit
extra a Vic, el dia anterior a l’inici de la ruta

NOTES :
• VIATGE SEGUINT TOTES LES NORMATIVES DE HIGIENE I SEGURETAT, GRUP REDUIT, MÀXIM 22 PLACES.
• COBERTURES DE L’ASSEGURANÇA : CANCELACIÓ PER COVID-19 cobreix també familiars que conviuen en la mateixa vivenda,
ASSISTÈNCIA DURANT EL VIATGE inclou hospitalització, quarentena mèdica, repatriació, desplaçament d’un acompanyant…
Més informació a : www.valemany.com
• CONDICIONS DE RESERVA I PAGAMENT: dipòsit de 300 € al confirmar la reserva, pagament final 30 dies abans del viatge.
• CONDICIONS DE CANCEL-LACIÓ : 15% fins 45 dies abans / 30% fins 30 dies / 60% fins 8 dies / 100% a partir dels 7 últims dies .
• PLACES LIMITADES. Grup mínim de 12 persones. Data limit per cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants : 06.07.2021 .
• Viatge subjecte a les condicions de mobilitat que fixin les autoritats administratives de cada territori.
• ORGANITZACIÓ TÈCNICA : VIATGES ALEMANY, Plaça Major, 10 , 08500 – VIC Tel.93.883.33.30 (agència viatges títol GC MD-81).

PRESENTACIÓ :
A Catalunya tenim diverses àrees d’interès ecoturístic, hem escollit els espais d’interès natural (PEIN) que formen LES
GUILLERIES-SAVASSONA I EL COLLSACABRA. En aquesta zona, situada al nord-est de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona, hi
traspunten el pantà de Sau i els cingles de Tavertet i Collsacabra; impressionants formacions geològiques plenes de coves,
penyals, congosts... Tot un paradís per als amants de la fotografia i de la natura.
Amb aquest viatge volem convidar-vos a descobrir el patrimoni natural, la seva història i els seus valors de manera sostenible.
Volem contribuir a divulgar la conservació i la riquesa biològica dels seus boscos i despertar l’interès per millorar les oportunitats
de desenvolupament de la població local.
Els nostres guies de natura són grans coneixedors del territori, us explicaran el significat real de l’espai natural, i al final
acabarem el viatge fent recerca de la bofilliel·la: una experiència per connectar amb la natura i rebre tota l’energia del bosc. Es
tracta de l’espècie més amenaçada i excepcional de la fauna catalana, que ha sobreviscut als indrets més amagats d'aquesta
zona.
La personalitat de l’indret rau en un paisatge dominat per boscos centreeuropeus i mediterranis, singularitzat per cingleres de
roca nua. Aquí el color verd dels alzinars malda per enfilar-se fins al roig dels conglomerats i els gresos, i al blanc resplendent
de les calcàries. L’alzinar és l’ambient ecològic més mediterrani, ocupant els vessants més baixos. És una vegetació espessa,
amb un sotabosc atapeït, gairebé selvàtic. La conífera principal de l’espai és el pi roig. També hi trobem castanyedes plantades
d'antic i fagedes als vessant obacs per sobre els 900 m. La presència del vern és un bon indicador de salut ambiental, que neix
a prop de nombrosos gorgs i torrents. Així mateix, aquests boscos humits permeten el creixement de falgueres i molses, creant
espais forestals veritablement fantàstics.
Els meandres del Ter, les aigües rabents de la riera Major, els volums domesticats de l’embassament de Sau... són els contrastos
hidrològics de l’espai natural: una gran xarxa territorial unificadora, que genera ambients ecològics singulars. Són les
expressions d’un riu mil·lenari, el Taceram ibèric, l’Alba romà, el gran pare Ter.
El poder d’atracció dels animals salvatges és innegable i veure’ls en el seu hàbitat no té preu. Els ecosistemes de GuilleriesSavassona i Collsacabra són territoris sorprenentment diversos per observar-los.
El turisme ornitològic és una de les activitats ecoturístiques més populars arreu del món, i encara poc practicat a casa nostra;
per això ens agradaria despertar el vostre interès, tot gaudint junts del cant de les mallerengues, els tallarols, els gaigs, la puput,
o els picots (veurem els forats que fan als arbres morts i potser albirarem les diferents espècies que viuen aquí). També sentirem
i podrem observar pit-roigs, rossinyols, merles i tot un seguit d'altres ocells. Els rapinyaires diürns i nocturns també hi són molt
freqüents: hi destaquen, entre d’altres, el duc, el gamarús i el falcó, i a les cingleres ens serà fàcil veure el voltor comú i l’aufrany.
També buscarem tritons pirinencs, salamandres, granotes verdes, serps verdes i vidriols, i tota una munió d'animals menuts
que ens revelaran secrets de les seves vides.
La història d’aquestes terres és molt antiga. Des dels monuments megalítics i les restes de l'antiga Ausetània podrem copsar les
arrels de Catalunya. Aquella albada ens ha deixat nombroses mostres del romànic, petites i exquisides. I més tard, bandolers
com ara el Fadrí de Sau i en Serrallonga van senyorejar el país i hi van deixar un ric seguit de llegendes.
Dr. CRISTIAN R. ALTABA i ESTEL FONT
“Eixes muntanyes de Savassona, on hi entrellacen ses branques amb bona germanor el roure revellit i la revellida
alzina, el teix sempre verd i el pi de rodona capçada, amagant les roques vermellenques i la terra amb sos braços i
fullatge, són les que divideixen la Plana de Vic i les Guilleries, la terra de la gent de l’art de camp, senzilla i reflexiva,
i la dels pastors i llenyataires: l’encontrada on nasqueren tants homes eminents en ciència o santedat i la comarca
on feren el niu multitud de bandolers”
Jacint Verdaguer.

