Situat a l’extrem oriental del
Pirineu. Hi trobem dues zones
ben diferenciades: l’occidental amb vegetació de caràcter
centreeuropeu, amb fagedes
i roures, i l’oriental, de caràcter mediterrani, amb suredes i
brolles on subsisteix la tortuga
mediterrània.

Situado en el extremo oriental
del Pirineo. Existen dos zonas
bien diferenciadas: la occidental, con vegetación de carácter
centroeuropeo, con hayedos y
robledos, y la oriental, de cariz
mediterráneo, con alcornocales y matorrales donde subsiste
la tortuga mediterránea.

El Cortalet
Crta. de Sant Pere-Castelló km 4,2
17486 Castelló d’Empúries (Girona)
Tel. 972 454 222

Rectoria Vella
C. Amadeu Sudrià, 3
17753 Espolla (Girona)
Tel. 972 545 079

pninalbera@gencat.cat

www.aiguamollsdelemporda.cat

Can Laporta
C. Major, 2
17700 L a Jonquera (Girona)
Tel. 972 555 258

La segona zona humida del litoral català, calidoscopi de diferents ambients, singular també per la seva situació a prop
dels Pirineus, imprescindible
com a refugi d’aus els dies que
la tramuntana barra el pas de
la migració envers al nord. Més
de 25 observatoris permeten
gaudir d’una fauna rica, abundant i diversa.

Casa del Parc/Casa del Parque
C. de Sant Mauruci, 5
25597 Espot (Lleida)
Tel./fax 973 624 036

Ca de Simamet
C. de les Graieres, 2
25528 Boí (Lleida)
Tel. 973 696 189
Fax 973 696 154
Ecomuseu dels
Pastors de la Vall
d’Àssua
Escoles de Llessui, s/n
25567 Llessui (Lleida)
Tel. 973 621 798

Situado en la parte central de la
gran cordillera de los Pirineos,
con altitudes que oscilan entre
los 1.200 y los 3.000 m, está
formado por un conjunto de
picos afilados y crestas vertiginosas, bosques frondosos y
verdes prados, donde el agua,
con casi 200 lagos y numerosos
ríos, barrancos, cascadas y humedales, es la protagonista.

El segundo humedal del litoral
catalán, caleidoscopio de diferentes ambientes, singular también por su situación próxima
a los Pirineos, imprescindible
cómo refugio de aves los días
en los que la tramontana cierra
el paso de la migración hacia el
norte. Más de 25 observatorios
permiten disfrutar de una fauna
rica, abundante y diversa.

pnaiguamolls@gencat.cat

La Serradora
C.del Port,10
25553 Senet (Lleida)
Tel. 973 698 232
Fax 973 698 229

El Parc Natural de l’Alt Pirineu,
declarat el 2003, és l’espai natural protegit més extens de
Catalunya, amb una superfície
de gairebé 70.000 ha. Sota el
cim més alt del Pirineu català, la
Pica d’Estats (3.143 m), aquest
territori singular és un reservori dels valors patrimonials
pirinencs. En ell s’hi troben extenses pastures creades per
l’acció del bestiar i animals tan
emblemàtics com el gall fer, el
trencalòs o l’ós bru.
C. de la Riba, 1
25595 Llavorsí (Lleida)
Tel. 973 622 335
Fax 973 622 070

Les dues grans serralades
del Cadí i el Moixeró formen
una impressionant barrera
muntanyosa, punt d’unió entre el Prepirineu i el Pirineu. El
parc acull, a més d’una gran
biodiversitat, llocs d’una bellesa i un atractiu especial.

Las dos grandes sierras del
Cadí y el Moixeró forman una
impresionante barrera montañosa, punto de unión entre el
Pre-pirineo y el Pirineo. El parque acoge, a parte de una gran
biodiversidad, lugares de una
belleza y un atractivo especial.

C. la Vinya, 1
08695 Bagà (Barcelona)
Tel. 938 244 151

pncadimoixero@gencat.cat
/pncadimoixero

Casa dels Parcs dels Pirineus
Av. Valls d’Andorra, 33
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 36 09 54

Casa dels Parcs dels Pirineus
Av. Valls d’Andorra, 33
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 36 09 54

pnaltpirineu@gencat.cat

/PNAiguamollsEmporda

@pnaltpirineu

/pnaltpirineu

@parcscat

@pnaiguestortes

pnaiguestortes@gencat.cat
info.aiguestortes@oapn.es

©Òscar Rodbag

©Antoni Fernández

@pnaltpirineu

©Arxiu del parc

©Francesc Bove

El Parque Natural del Alt Pirineu, declarado en 2003, es el
espacio natural protegido más
extenso de Cataluña, con una
superficie de casi 70.000 ha.
Bajo el pico más alto del Pirineo catalán, la Pica de Estats
(3.143 m), este territorio singular
es un reservorio de los valores
patrimoniales pirenaicos. En él
se encuentran extensos pastos
creados por la acción del ganado y animales tan emblemáticos
como el urogallo, el quebrantahuesos o el oso pardo.

©Arxiu del parc

Fotografies portada ©Oscar Rodbag, Xavi Turra, Jordi Garcia, ACT, Jaume Montane, Asier Castro, CBBA,
Arxiu parc natural de la Serra de Montsant / Disseny lapageoriginal.com / Coordinació Núria Sendrós

Situat al bell mig de la serralada dels Pirineus, amb altituds
que oscil·len entre els 1.200 i
els 3.000 metres, està format
per un conjunt espectacular
de pics esmolats i crestes vertiginoses, boscos frondosos
i prats verds, on l’aigua, amb
més de 200 estanys i nombrosos rius, barrancs i zones humides n’és la protagonista.

parcsnaturals.gencat.cat
ca
La xarxa d’espais naturals protegits de Catalunya consta de 165 espais d’especial valor ecològic protegits pel
Pla d’espais d’interès natural (PEIN), amb una superfície equivalent al 30% del territori català.

Entre la terra i el mar, un espai
de gran bellesa, una configuració geològica singular amb
estructures i afloraments que
formen un conjunt únic al món.
L’efecte de la tramuntana ha fet
que apareguin formes d’erosió
capricioses i n’ha transformat
el paisatge.

Dins aquests espais, els anomenats espais naturals
de protecció especial, declarats d’acord amb la llei
12/1985, disposen d’un nivell de protecció superior. Inclouen els parcs nacionals, els parcs naturals, els paratges naturals d’interès nacional i les reserves naturals.
Aquesta publicació pretén acostar-nos-hi!

Declarat el 2015, aquest parc natural està situat al Pirineu oriental
i compta amb una superfície de
14.500 ha dins la comarca del
Ripollès. Amb cims que assoleixen pràcticament els 3.000 m,
defineix un espai natural singular, darrer exemple típic de l’alta
muntanya pirinenca que davalla
vers el Mediterrani. Té una especial rellevància pel seu patrimoni
natural i immaterial.

Entre la tierra y el mar, un espacio de gran belleza, una configuración geológica singular con
estructuras y afloramientos que
forman un conjunto único en el
mundo. El efecto de la tramontana ha hecho que aparezcan
formas de erosión caprichosa y
ha transformado su paisaje.

Palau de l’Abat
Monestir de Sant Pere de Rodes
17489 El Port de la Selva (Girona)
Tel. 972 193 191

A banda dels espais que us presentem en aquesta publicació hi ha altres espais naturals protegits representatius de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del territori català.

Declarado en 2015, este parque
natural está situado en el Pirineo oriental y cuenta con una
superficie de 14.500 ha, dentro
de la comarca del Ripollès. Con
cimas que alcanzan prácticamente los 3.000 m, definen un
espacio natural singular, último
ejemplo típico de la alta montaña pirenaica que desciende
hacia el Mediterráneo. Tiene una
especial relevancia por su patrimonio natural e inmaterial.

Un massís enmig de l’àrea metropolitana de Barcelona que
esdevé un privilegi per a la gran
població que viu al seu voltant.
Més de 8.000 ha on predominen els espais forestals però
amb una varietat de formacions
vegetals que li confereixen una
valuosa diversitat.

/PNCapDeCreus

parcsnaturals.gencat.cat
parcs.diba.cat

pnterfreser.tes@gencat.cat

Centres de documentació:

/PNTerFreser

http://bit.ly/CentresDocENP
http://bit.ly/DocAmbCat2030

Els Espais Naturals del Delta
del Llobregat resulten sorprenents per la diversitat biològica que acullen, en especial
per les aus. Estan situats al
costat de camps de conreu,
d’infraestructures importants
i molt a prop de les principals ciutats metropolitanes.
Hi podem trobar diferents
ambients naturals: part final
del riu Llobregat, llacunes i
aiguamolls, pinedes litorals
sobre dunes i platges verges
amb vegetació de rereduna.

El Delta del Ebro constituye el
hábitat acuático más extenso
de Cataluña. La singularidad
del Delta se expresa en su realidad física, geográfica y natural
y, también, en sus particulares
tradiciones, cultura, gastronomía,
patrimonio arquitectónico e histórico.

Av. Catalunya,46
43580 Deltebre (Tarragona)
Tel. 977 482 181

Ctra de l’Església, 92
08017 Barcelona (Barcelona)
Tel. 932 800 672 (administració/administración)
Tel. 932 803 552 (informació/información)

Centre d’Informació del Parc
Plaça de l’Ajuntament, 4
17534 Queralbs
Tel.: 667 116 811

pncapcreus@gencat.cat

El Delta de l’Ebre constitueix
l’hàbitat aquàtic més extens
de Catalunya. La singularitat
del Delta s’expressa en la seva
realitat física, geogràfica i natural, i, també, en les seves particulars tradicions, cultura, gastronomia, patrimoni arquitectònic i
històric.

Un macizo en medio del área
metropolitana de Barcelona que
se convierte en un privilegio
para la gran población que vive
a su alrededor. Más de 8.000
ha donde predominan los espacios forestales pero con una
variedad de formaciones vegetales que le confieren una valiosa diversidad.

Espai acreditat amb la Carta
Europea de Turisme Sostenible

pndeltaebre@gencat.cat

cpc@parccollserola.net (administració/administración)
ci@parccollserola.net (informació/información)

Oficina tècnica_Oficina técnica
Av. Onze de Setembre, 73-75
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 793 201

/PNDeltaEbre

administracio@consorcidelta.org
@deltallobregat

©Arxiu del parc

©Mariano Cebolla
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La gestió dels espais naturals protegits que pretén mostrar aquesta publicació, correspon a la Generalitat de Catalunya, a excepció del Parc Natural del
Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Collserola, i els Espais Naturals del
Delta del Llobregat.

Los Espacios Naturales del
Delta de Llobregat resultan sorprendentes por la diversidad
biológica que acogen, en especial por las aves. Están situados
al lado de campos de cultivo,
de infraestructuras importantes
y muy cerca de las principales
ciudades metropolitanas. Se
pueden encontrar diferentes
ambientes naturales: parte final del río Llobregat, lagunas
y humedales, pinares litorales
sobre dunas y playas vírgenes
con vegetación de trasduna.

Parc
Natural
del Montseny

es
La red de espacios naturales protegidos de Cataluña
consta de 165 espacios de especial valor ecológico
protegidos por el Plan de espacios de interés natural
(PEIN), con una superficie equivalente al 30% del territorio catalán.

Paisatge configurat per un litoral amb penya-segats, cales i
platges que s’endinsen en uns
fons marins d’indubtable valor
ecològic. Un massís muntanyós
que s’alça entre planes al·luvials i els aiguamolls que forma
el riu Ter quan d esemboca a la
badia de Pals.

De estos espacios, los denominamos espacios naturales de protección especial, declarados de acuerdo
a la ley 12/1985, disponen de un nivel de protección
superior. Incluyen los parques nacionales, parques naturales, parajes naturales de interés nacional y reservas
naturales.

És un espai agrícola dels secans de la Plana de Lleida de
1.431 ha. Alberga la principal
població de ganga de Catalunya, tot i que també trobem altres espècies d’ocells estèpics
com el torlit, el sisó, la terrerola
etc. Aquestes aus troben el
seu hàbitat ideal en el conglomerat de guarets, erms, conreus d’ordi, oliveres i ametllers
que els ofereix aquest espai.

Paisaje configurado por un litoral con acantilados, calas y
playas que se adentran en unos
fondos marinos de indudable valor ecológico. Un macizo
montañoso que se alza entre
llanuras aluviales y los humedales que forma el río Ter cuando
desemboca en la bahía de Pals.

Pg. del Port, s/n
Espigó de Llevant
17258 L’Estartit (Girona)
Tel. 972 751 701

Esta publicación pretende acercarnos a ellos!
Aparte de los espacios que les presentamos en esta
publicación hay otros espacios naturales protegidos
representativos de la riqueza paisajística y la diversidad biológica del territorio catalán.

pnmmbt@gencat.cat

Es un espacio agrícola de los
secanos de la Plana de Lleida
de 1431 ha. Alberga la principal
población de ganga de Cataluña, aunque también encontramos otras especies de aves esteparias como el alcaraván, el
sisón, la terrera, etc. Estas aves
encuentran su hábitat ideal en
el mosaico de barbechos, eriales, cultivos de cebada, olivos y
almendros de este espacio.

Una de les zones naturals més
emblemàtiques de Catalunya, amb una riquesa biològica emmarcada en un context
geològic únic. A més de la seva
silueta tan característica, la
muntanya és un dels símbols
de l’excursionisme català.

Parc Natural i Reserva de la
Biosfera formada per un mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus. La seva
biodiversitat extraordinària i la
petjada cultural que l’home hi
ha deixat al llarg dels temps ha
inspirat artistes, intel·lectuals i
científics.

Parque Natural i Reserva de la
biosfera formada por un mosaico de paisajes mediterráneos y
centroeuropeos. Su biodiversidad extraordinaria y la huella
cultural que el hombre ha dejado a lo largo de los tiempos ha
inspirado artistas, intelectuales
y científicos.

Masia Mariona
Ctra. BV-5119, Km 2,5
Mosqueroles
08479 Fogars de Montclús (Barcelona)
Tel. 938 475 102

C. la Vinya, 1
08695 Bagà (Barcelona)
Tel. 938 244 151

Mas de Melons
Les Afores s/n
25154 Castelldans (Lleida)
Tel. 935 674 155

Espai acreditat amb la Carta
Europea de Turisme Sostenible

Una de las zonas naturales más
emblemáticas de Cataluña, con
una riqueza biológica enmarcada en un contexto geológico
único. Además de su silueta tan
característica, la montaña es uno
de los símbolos del excursionismo catalán.

pncadimoixero@gencat.cat

/parcmontseny

secans.tes@gencat.cat

Este lugar se ha convertido en
uno de los símbolos de Cataluña. Tras una apariencia de
montaña más bien yerma y
rocosa, cuando uno se adentra por sus caminos descubre
hasta qué punto la vegetación
es lozana y la fauna vive en
estado salvaje.

Recinte de Montserrat
08199 Montserrat (Barcelona)
Tel. 1) 938 350 644
Espai acreditat amb la Carta
Europea de Turisme Sostenible

p.montseny@diba.cat

/pncadimoixero

Aquest indret ha esdevingut
un dels símbols de Catalunya. Rere una aparença de
muntanya més aviat erma i
rocallosa, quan un s’endinsa
pels seus camins descobreix
fins a quin punt la vegetació
és ufanosa i la fauna viu en
estat salvatge.

patronatmontserrat.presidencia@gencat.cat
@PNMontserrat

@RBMontseny

#xarxadeparcs

parcsnaturals.gencat.cat
parcs.diba.cat
Centros de documentación:

©Arxiu del parc

Parc Natural
de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac

ca
es
Espai forestal singular ubicat
a la cara nord de les Muntanyes
de Prades, on es localitza l’única comunitat de roure reboll
(Quercus pyrenaica) de Catalunya. Dins del Paratge hi ha
el monestir de Santa Maria de
Poblet, joia de l’art medieval
cistercenc.

MOLT
a prop
teu!
MUY
CERCA
DE TI!

Alberg de Joventut “Jaume I”
Les Masies, s/n
43440 L’Espluga de Francolí
(Tarragona)
Tel. 977 871 732

Espacio forestal singular ubicado en la cara norte de las
Montañas de Prades, donde se
localiza la única comunidad de
roble melojo (Quercus pyrenaica) de Cataluña. Dentro del Paraje se encuentra el monasterio
de Santa María de Poblet, joya
del arte medieval cisterciense.

Situat entre Catalunya, València
i Aragó, aquest massís calcari, de relleu escarpat i abrupte,
ofereix des de zones típicament
mediterrànies a les parts baixes
del massís, fins a racons d’ambients humits i boirosos de les
fagedes pròpies de paisatges
centreeuropeus.

pnpoblet@gencat.cat

Situado entre Cataluña, Valencia y Aragón, este macizo calcáreo, de relieve escarpado y
abrupto, ofrece desde zonas
típicamente mediterráneas en
las partes bajas del macizo,
hasta los rincones de ambientes húmedos y neblinosos de
los hayedos propios de paisajes
centroeuropeos.

El paisatge està format per cingles i monòlits de conglomerat
rogenc que contrasten amb el
verd de les pinedes i els alzinars que colonitzen els falders
i les canals de la muntanya. El
monestir romànic de Sant Llorenç del Munt és el monument
més emblemàtic del massís.

/paratgepoblet

pndelsports@gencat.cat

El paisatge únic d’aquest parc,
caracteritzat per la petjada de
l’activitat humana i una abrupta
orografia de cingles, barrancs i
congostos, ens ofereix un ric
patrimoni natural i cultural vinculat als valors espirituals de la
muntanya.

El paisaje está formado por
riscos y monolitos de conglomerado rojizo que contrastan
con el verde de los pinares y
encinares que colonizan los faldones y las canales de la montaña. El monasterio románico
de Sant Llorenç del Munt es el
monumento más emblemático
del macizo.

Ctra. de Terrassa a Navarcles,km 14,8
Apartat de correu 71
08230 Matadepera (Barcelona)
Tel. 938 317 300 (informació/información)
Tel. 938 318 350 (administració/administración)

Av. Val de Zafán, s/n
Apartat de correus 70
43520 Roquetes (Tarragona)
Tel. 977 504 012

/santllorencmunt

#PNPorts

El paisaje único de este parque,
caracterizado por la huella de la
actividad humana y un particular relieve de riscos, barrancos
y desfiladeros, nos ofrece un
rico patrimonio natural y cultural vinculado a los valores espirituales de la montaña.

Pl. de la Bassa, 1
43361 La Morera de Montserrat (Tarragona)
Tel. 977 827 310
Espai acreditat amb la Carta
Europea de Turisme Sostenible

pnmontsant@gencat.cat

p.santllorenc@diba.cat

/PNPorts

Espai acreditat amb la Carta
Europea de Turisme Sostenible

/PNMontsant

#xarxadeparcs

El millor exponent de paisatge volcànic de la península
Ibèrica. Té una quarantena
de cons volcànics i més de
20 colades de laves basàltiques. L’orografia, el sòl i el
clima proporcionen una variada vegetació, sovint exuberant, d’excepcional valor
paisatgístic.

El mejor exponente de paisaje
volcánico de la península Ibérica. Tiene una cuarentena de
conos volcánicos y más de
20 coladas de lavas basálticas. La orografía, el suelo y
el clima proporcionan una variada vegetación, a menudo
exuberante, de excepcional
valor paisajístico.

Casal del Volcans
Av. de Santa Coloma,47
Apartat de correus 298
17800 Olot (Girona)
Tel. 972 266 012

Can Jordà
(la Fageda d’en Jordà)
Ctra. d’Olot a Santa Pau, km 4,5
17811 Santa Pau (Girona)
Tel. 972 264 666

/PNZonaVolcanicaGarrotxa

https://www.pinterest.es/
CDPNZVGarrotxa/

#xarxadeparcs
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Europea de Turisme Sostenible
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La gestión de los espacios naturales protegidos que pretende mostrar esta
publicación, corresponde a la Generalitat de Catalunya, a excepción del del
Parc Natural del Montseny, Sant Llorenç del Munt y l’Obac, Collserola, y los
Espais Naturals del Delta del Llobregat.

©Richard Martin

http://bit.ly/CentresDocENP
http://bit.ly/DocAmbCat2030

parcs naturals
de Catalunya

MOLT a prop teu!
MUY CERCA DE TI!
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Vielha

Alta muntanya estanys arbres centenaris raquetes de neu isards romànic tres mils ramaderia avetoses
trencalòs gencianes refugis falles de
Sant Joan els Encantats marmotes
Aigüestortes orquídies cascades
harmonia camins vius travesses

Alta montaña lagos árboles centenarios,
raquetas de nieve, rebecos románico,
tres miles ganadería abetosas quebrantahuesos gencianas refugios fallas
de Sant Juan els Encantats marmotas
Aigüestortes orquídeas cascadas
armonía caminos vivos TRAVESÍAS

C-28

C-13
N-230

N-116

El Pont
de Suert

Puigcerdà

©E.Duscher
©Arxiu del parc

Sort

Dunes maresma salicòrnia llacunes llúdriga gola del Fluvià closa cigonya daines
la Muga basses bitó estanys gaig blau
ranuncle migració ànec roncaire tramuntana fredeluga badia de Roses
el Cortalet aguaits papallones campaments de natura Birdwatching

La Seu
d’Urgell

N-260

N-260

Dunas marisma salicórnia lagunas nutria río Fluvià cigüeña gamos la Muga
avetoro estanques carraca ranúnculo
migración cerceta carretona tramontana avefría bahía de Roses el Cortalet observatorios mariposas campamentos de naturaleza Birdwatching

AP-7
N-260
N-152

Figueres
N-260

N-II

Ripoll

Tremp

C-66

C-14

Berga

Banyoles

C-17

©Xavier Capalleras
©Joan Carreras

C-1412

Castell de Requesens Sant Quirze
de Colera fagedes rouredes alzinar dòlmens tramuntana ermites romàniques tortuga mediterrània pou de
neu basses vaca de l’Albera vinya olivars
sureda àliga daurada ratspenats
l’Anyet l’Orlina

Castillo de Requesens Sant Quirze de Colera hayedos robledales encinar
dólmenes tramontana ermitas románicas tortuga mediterránea
pozo de nieve lagunas vaca de la Albera
viña olivares alcornocal águila real
murciélagos el Anyet el Orlina

C-31

A-25

Olot

C-16

C-37
C-26

Solsona

N-230

C-154

la Bisbal
d’Empordà

C-13

Girona

C-16

Vic

C-55

C-65
C-25

C-451
C-26

©Toni Batet
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Senderisme pesca isard desenvolupament sostenible turisme familiar tranquil·litat raquetes de neu pastors
BTT ramader festes populars Alt Urgell
Pallars Sobirà gall fer trencalòs ós bru
pi negre bolets boscos madurs Pica d’Estats estanys d’alta muntanya paisatge
ramader art romanic silenci

C-14

Balaguer

N-240

C-25

Senderismo pesca rebeco desarrollo sostenible turismo familiar tranquilidad
raquetas de nieve pastores BTT ganadero fiestas populares Alt Urgell Pallars Sobirà
urogallo quebrantahuesos oso pardo
pino negro setas bosques maduros Pica
de Estats lagos de alta montaña paisaje
ganadero arte románico silencio
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Vilafranca del
Penedès

Montblanc

Sant Feliu
de Llobregat

C-12

Reus

Tierra mar geología tramontana castillos piedra seca faro afloramientos acantilados cetáceos posidonia dólmenes
viñedos islotes cuevas coralígeno
calas praderas de algas pesca Sant Pere de
Rodes empordà trashumancia geología
senderismo pájaros flora kayak
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Terrassa

C-31

C-14

C-14

Excursionisme llegendes geologia Ter
refugis Gr11 alta muntanya marmotes itineraris de natura flors de muntanya pastures boscos gall fer Freser riu gorges núria Ulldeter voltor isard aire
pur neu muntanya bosc de pi negre prat
alpí refugis torb neret

Parc
Natural
del Montseny

Sant Feliu
de Guixols

C-58

C-51

Terra mar geologia tramuntana castells pedra seca far afloraments penya-segats cetacis posidònia dòlmens
vinyes illots coves coral·ligen cales
alguers pesca Sant Pere de Rodes empordà transhumància geologia senderisme ocells flora caiac

AP-7

C-35

AVE

Palamós

Granollers

Les Borges
Blanques

Cromatismo rutas a pie biodiversidad
pito negro románico espectacular surgencias de agua vida rural itinerarios de
naturaleza pueblos medievales cordillera actividades bosques miradores fiestas y tradiciones calcáreo rebeco flora
alpina áreas recreativas ganadería

Parc Natural
de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac

Igualada

AP-2

Cromatisme rutes a peu biodiversitat
picot negre romànic espectacular surgències d’aigua vida rural itineraris de
natura viles medievals serralada activitats boscos miradors festes i tradicions
calcari isard flora alpina àrees recreatives
ramaderia

C-31

Santa Coloma
de Farners

Excursionismo leyendas geología Ter
refugios Gr11 alta montaña marmotas itinerarios de naturaleza flores de montaña
pastos bosques urogallo Freser río pozas núria Ulldeter buitre rebeco aire
puro nieve montaña bosque de pino
negro prado alpino refugios ventisca
rododendro

Tortosa

Amposta

©Robert Peña
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Serra mirador 8.460 ha natural singular
forestal mosaic biodiversitat albellatge
senglar periurbà metropolità recerca
Tibidabo freqüentació proximitat lleure
familiar passeig tranquil·litat emoció privilegi fonts conreus educació alzinar
geneta ermites agroecologia arboç
pissarra territori vital

Sierra mirador 8.460 ha natural singular
forestal mosaico biodiversidad cerrillo
jabalí periurbano metropolitano investigación Tibidabo frecuentación proximidad
ocio familiar paseo tranquilidad emoción
privilegio fuentes cultivos educación
encinar gineta ermitas agroecología
madroño pizarra territorio vital
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Tortuga de arroyo río Llobregat estanques pinares litorales orquídeas itinerarios de naturaleza educación
ambiental dunas litorales metropolitano
gaviota de Audouin aves migratorias
biodiversidad turismo sostenible mosaico
de paisaje birdwatching naturaleza actividades flora proximidad rapaces hongos

LA ENFORCADURA montaña mágica
escalada senderismo canchal Pollegó
geología Picasso imponente abetales
valle de Gresolet ganadería minería
hayedos treparriscos miradores fósiles
riesgo refugios leyendas historia de
carbón gigante aislado árboles monumentales caminos tradicionales

©Richard Martin

L’Enforcadura muntanya màgica escalada senderisme tartera Pollegó geologia Picasso imponent avetoses vall
de Gresolet ramaderia mineria fagedes pela-roques miradors fòssils risc
refugis llegendes història de carbó
gegant isolat arbres monumentals camins tradicionals

Parc
Natural
del Montseny
Aigua festes i aplecs avetosa bolets
cacera escoles de natura fageda gastronomia literatura i llegendes masies
ermites i castells biodiversitat excursionisme neu Reserva de la Biosfera tritó
del Montseny turisme sostenible Turó
de l’Home

Roure reboll monestir de Poblet
bosc teix bolets Roca de Ponent La Pena
pous de gel alzinar fonts de ferro i magnesi paisatge vinyes cases forestals espiritualitat Francolí art medieval senderisme El Tillar Castellfollit carboneig
pissarres del Silurià falla de Poblet
Salix tarraconensis

Rebollo monasterio de Poblet bosque
tejo setas Roca de Ponent La Pena pozos de hielo encinar fuentes de hierro
y magnesio paisaje viñas casas forestales
espiritualidad Francolí arte medieval
senderismo El Tillar Castellfollit carboneo pizarras de Silúrico falla de
Poblet Salix tarraconensis

Agua fiestas y encuentros abetar
setas cacería escuelas de naturaleza hayedo gastronomía literatura y leyendas
masías ermitas y castillos biodiversidad excursionismo nieve Reserva de la
Biosfera tritón del Montseny turismo sostenible Turó del Home

Accessibilitat balmes obrades coves i avencs escalada Monestir de
Sant Llorenç senderisme literatura
tines de vi codines ratpenats turisme
sostenible pedra seca monòlits
agricultura llegendes gastronomia camí Ral rapinyaires

Practicar el senderisme és la millor manera de
conèixer el Parc. Per la vostra seguretat, seguiu els
camins senyalitzats i aneu ben equipats per la marxa,
preveient la possibilitat que faci mal temps.
Una manera de treure més profit de la vostra visita és
anar acompanyat d’un guia especialitzat.
L’acampada no és permesa. Només es pot acampar en
les àrees expressament indicades i autoritzades.

Parc Natural
de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac
©Iñaki Relanzón
©Josep Melero

Tortuga de rierol riu Llobregat estanys pinedes litorals orquídies
itineraris de natura educació ambiental dunes litorals metropolità gavina
corsa aus migratòries biodiversitat
turisme sostenible mosaic de paisatge
birdwatching natura activitats flora
proximitat rapinyaires fongs

Delta Ebro lagunas dunas Ullals arroz
danza flamencos salobrares torres
viento bicicleta salinas pesca jota siega
playas naturales barracas faros turismo
sostenible gastronomía Reserva de la
Biosfera Birdwatching mejilloneras casetas coeteras Soldó perchar mar bahías

©Jordi Garcia
©Richard Martin

Delta Ebre basses dunes Ullals arròs
dansa flamencs salobrars torres vent
bicicleta salines pesca jota sega platges
naturals barraques fars turisme sostenible gastronomia Reserva de la Biosfera Birdwatching muscleres casetes
coeteres Soldó perxar mar badies

©Kim Castells
©Iñaki Relanzón
©La Calma, Cultura i Lleure SL
©Josep Melero

©Arxiu del parc

©Mariano Cebolla

Abans d’entrar al parc adreceu-vos als centres
d’informació i a les pàgines web que us mostraran les
possibilitats de visitar el Parc.

Accesibilidad grutas construidas
cuevas y simas escalada Monasterio de Sant Llorenç senderismo literatura tinajas de vino codinas murciélagos
turismo sostenible piedra seca monolitos agricultura leyendas gastronomía camino Real rapaces

Endueu-vos les deixalles i dipositeu-les als contenidors adients. No embruteu el paisatge del qual tots
gaudim.
Gaudiu observant la fauna sense molestar-la. Si trobeu cap animal, no el molesteu ni el captureu.
No contamineu els rius ni les fonts tirant-hi productes
com sabons o detergents.

Piedra seca paseada aceite aves esteparias Cabañas de bóveda saladares Sisón Mas de Melons paisaje plana
segar y trillar carraca rebaño agricultura barbechos eriales secano Birdwatching tranquilidad miel cicloturismo
plantas aromáticas rapaces biodiversidad silencio

Auró Caro Terres de l’Ebre via verda
senderisme avencs càrstic rapinyaires arbres monumentals boscos de
pinassa fagedes relictes cingles
cabra salvatge feréstec abrupte flora
endémica Baix Ebre Montsià Terra Alta
Reserva de la Biosfera birdwatching
àrees de lleure

Paisaje cultura naturaleza espiritualidad
historia fauna flora senderismo agujas
sentimiento escalada requesón ermita
identidad Montserrat Collbató Monistrol Marganell Bruc Miel geología Tradiciones modernismo leyendas agujas
encinar cabras relieve actividades

Arce de hoja pequeña Caro Terres del
Ebre vía verde senderismo riscos
cárstico rapaces árboles monumentales bosques de pino salgareño
hayedos relictos riscos cabra montés salvaje abrupto flora endémica Baix
Ebre Montsiá Terra Alta Reserva de la
Biosfera birdwatching áreas recreativas

©Biel Roig

Paisatge cultura natura espiritualitat
història fauna flora senderisme agulles
sentiment escalada mató ermita identitat Montserrat Collbató Monistrol
Marganell Bruc Mel geologia tradicions modernisme llegendes agulles
alzinar cabres relleu activitats
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©Pep Callís
©Xavier Oliver

Pedra seca passejada oli Ocells esteparis Cabanes de volta saladars Sisó
Mas de Melons paisatge plana segar i batre Gaig blau ramat agricultura guarets
erms secà Birdwatching tranquil·litat mel cicloturisme plantes aromàtiques
rapinyaires biodiversitat silenci

Costa Brava llanura deltaica Gola
del Ter humedales marismas calcáreos
cuevas acantilados castillo arrozales
playas naturales dunas coral y gorgonias
meros y corvinas posidonia fanerógamas
marinas submarinismo senderismo cicloturismo snorkel

©Arxiu del parc

Costa Brava plana deltaica gola del
ter aiguamolls maresmes calcari coves
penya-segats castell arrossars platges
naturals dunes corall i gorgònies meros i
corballs posidònia fanerògames marines
submarinisme senderisme cicloturisme snorkel
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No colliu plantes, algunes estan protegides i tenim la
responsabilitat de conservar-les.
Natura cultura silenci patrimoni vi oli
terra pagesos còdols mel cuabarrada
somereta riu flora excursionistes barrancs marges espiritualitat ermites
pobles coves Escaladei rocs cingleres
aljubs Itineraris gastronomia turisme
sostenible tortuga mediterrània

Volcans Fageda d’en Jordà Parc de
Pedra Tosca tossols greda cranc de riu
productes locals roure de pènol pagesos Croscat Santa Margarida masies
vall d’Hostoles gastronomia nàiade pedra seca Moixina paisatge silenci turisme sostenible

Naturaleza cultura silencio patrimonio
vino aceite tierra agricultores cantos rodados miel águila perdicera somereta
río flora excursionistas barrancos márgenes espiritualidad ermitas pueblos
cuevas Escaladei ro cas riscos aljibes itinerarios gastronomía turismo sostenible tortuga mediterránea

Volcanes Fageda de Jordà Parque
de Pedra Tosca tossols greda cangrejo
de río productos locales robledo de carvallo AGRICULTORES Croscat Santa
Margarita masías valle de Hostoles gastronomia náyade piedra seca Moixina
paisaje silencio turismo sostenible

Només es pot encendre foc als llocs permesos i/o amb
el permís pertinent
Els gossos han d’estar controlats en tot moment, per
això es recomana portar-los subjectats, ja que poden
provocar molèsties a la fauna salvatge i als ramats
domèstics.
En alguns parcs inclús no està permès dur els gossos
sense lligar.
Només es pot circular amb vehicles motoritzats en
carreteres i pistes autoritzades. La circulació fora
de pistes és totalment prohibida. Cal evitar sorolls i
velocitats excessives.
Respecteu la propietat privada.
Eviteu fer sorolls innecessaris que puguin destorbar la
tranquil·litat dels espais i afectar la fauna.

