
 

 

  

PREUS PER PERSONA 
 

Paquet  1 dia / 1 nit hotel  160 € 

Paquet 2 dies / 1 nit hotel  215 € 

Paquet 2 dies/ 2 nits hotel 255 €  

Només Activitat 1 dia    55 €  

Xerrada la Bofilliel·la 
A VIC,  12 març 

 Entrada 
lliure 

DESTAQUEM  
• RUTES GUIADES 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?  

• Descobreix el patrimoni natural i els 
seus valors de manera sostenible.   

• Podràs tastar i adquirir productes 
agroalimentaris i artesans de la zona: 
formatge, embotits... 

• Ajudaràs en 9 dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l'Agenda 2030 pel Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides. 

• I també hi afegirem lectures de cada 
indret del gran poeta català de 
Folgueroles  Jacint Verdaguer. 

 

Vine a descobrir els boscos madurs de les GUILLERIES - SAVASSONA I EL COLLSACABRA.  
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. 
Combinarem NATURA i CULTURA amb una visita a la casa-museu del poeta Jacint Verdaguer al seu poble natal 

de Folgueroles.  

1ª. ACTIVITAT :  Dissabte 12 de març 2022  

BOSC i CASTELL DE SAVASSONA i VISITA A LA CASA-MUSEU VERDAGUER  
Arribada amb cotxe propi i trobada a FOLGUEROLES. Reunió del grup i inici de l’activitat.  
Començarem el dia amb una visita a la Casa-Museu de Jacint Verdaguer. Farem una visita 
guiada d’una hora per conèixer la vida i l’obra del Poeta nacional de Catalunya. 
Seguidament ens traslladarem al petit poblet de Tavèrnoles. Visita del Bosc de Savassona, 
paratge enimàgtic ple de llegendes i amb restes del neolític i tombes antropomòrfiques 
(una hora i mitja de caminada fàcil). Pujada fins a l’ermita de Sant Feliuet de Savassona 
(segles X-XI), un bon exemple de l’arquitectura preromànica, des d’on tindrem unes bones 
vistes dels cingles de Tavertet i el Pantà de Sau. Castell de Savassona, passejada curta per 
veure la Teixeda, Espai natural protegit, situat sobre el castell. El teix, un arbre molt 
singular que pot arribar fins a 20m. d’alçada, produeix un fruit vermell, petit i carnós, 
consumit per eficients dispersadors com tords, merles, gaigs, tudons, fagines i genetes. 
Dinar en un restaurant de la zona. 
 

Dissabte al vespre a VIC :  
XERRADA sobre la BOFILLIEL-LA I ELS BOSCOS MADURS, a càrrec del biòleg Dr. Cristian R. 
Altaba.  

 

 

ECOTURISME A CATALUNYA 
 

Ecoturisme a OSONA, Guilleries-Savassona i Collsacabra 

CABRERA i BOSCOS DE SAVASSONA  
LES GUILLERIES-SAVASSONA   (Vic - Osona) 12 i 13 de març 2022 

Cultura Natura Senderisme Gastronomia 

 
OFERTA “ESTALVIATGE” 

50% de descompte 
Fins a 150 € descompte 

Consulteu condicions de l’oferta 

2ª. ACTIVITAT :  Diumenge 13 de març 2022  

CABRERA i PLA D’AIATS – CANTONIGRÒS 
Arribada amb cotxe propi i trobada a CANTONIGRÒS. Reunió del grup i inici de l’activitat.  
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. Visita guiada pel biòleg 
Cristian R. Altaba amb qui resseguirem aquests boscos caducifolis, principalment alzinars, 
rouredes i fagedes, per a la cerca i observació de la seva fauna forestal. Accedirem al cim 
des de Sant Julià de Cabrera (tres hores de caminada circular).  
Dinar inclòs a CANTONIGRÒS.   
 



 

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 CAP DE SETMANA D’ECOTURISME 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 Guilleries-
Savassona 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. 

 


