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CONSIDERACIONS PRÈVIES – TIPOLOGIES DE RUTES
Geogràfiques – Temàtiques
Hi ha rutes articulades al voltant d’un eix temàtic i d’altres per àrees geogràfiques.
Circulars – Lineals
Hi ha rutes amb origen i final al mateix lloc i altres amb un recorregut lineal.
Recorregut – punts de passatge
Encara que en alguns dels mapes es proposi un recorregut definit, per a la majoria de rutes aquest és merament
orientatiu ja que es basen en punts de passatge i no en carreteres i/o camins. El traçat final del recorregut (carretera,
camí, etc.) pot ser escollit per cada turista i per cada DMC que creï producte en base a aquella idea de ruta, segons
els mitjans de transport que es vulguin utilitzar, la durada del viatge, el grup de participants, etc. Per altres rutes no
es presenta cap proposta concreta de recorregut ja que per la seva temàtica i/o distribució territorial dels punts de
passatge, les possibilitats són múltiples.
Cal no perdre de vista que les rutes han de servir per donar visibilitat i presentar les empreses i activitats
incorporades al projecte de manera coherent i conjunta.

CONSIDERACIONS PRÈVIES
Totes les rutes poden donar lloc a experiències TST que abastin la totalitat de la ruta o únicament un segment
d’aquesta.

Totes les rutes poden donar lloc a experiències TST en diferents mitjans de transport o combinació d’aquests.
Totes les rutes poden donar lloc a experiències TST de diferents nivells de gamma i orientades a perfils de
clientela diferents.
Les rutes geogràfiques poden donar lloc a experiències TST tant temàtiques com multi-temàtiques.
Les rutes temàtiques també poden de donar lloc a experiències TST multi-temàtiques que sobrepassin el
concepte original de la ruta.

RUTES GEOGRÀFIQUES

Ruta del Mar
Ruta geogràfica lineal

CONCEPTE
Itinerari que ressegueix la façana marítima del
territori Epiremed, des de l’Escala fins a Le
Barcarès.

Volta a l’Albera
Ruta geogràfica circular

CONCEPTE
Itinerari que contorneja la Serra de
l’Albera,
passant
pels
punts
d'informació/interpretació
(la
Jonquera, Espolla) i els punts
patrimonials
emblemàtics
(Sant
Quirze de Colera, Requesens).

Volta a l’Alta Garrotxa
Ruta geogràfica circular

CONCEPTE
Itinerari
circular
que
contorneja l’Alta Garrotxa.

Volta a la Cerdanya
Ruta geogràfica circular

CONCEPTE
Itinerari que dóna la volta
al conjunt de la Cerdanya.

Ruta Grand Tour Epiremed
Ruta geogràfica circular

CONCEPTE
Itinerari que proposa un tour circular per la major part del territori Epiremed

Ruta Petit Tour Epiremed Oriental
Ruta geogràfica circular

CONCEPTE
Itinerari que proposa un tour circular
per la part més oriental del territori
Epiremed

Ruta Petit Tour Epiremed Central
Ruta geogràfica circular

CONCEPTE
Itinerari que proposa un
tour circular per la part
central
del
territori
Epiremed

Ruta Transegre
Ruta geogràfica lineal

CONCEPTE
Itinerari que ressegueix el
recorregut de l’únic riu que
enllaça els dos costat de la
frontera
del
territori
Epiremed: el Segre

Ruta de les 2 Garrotxes
Ruta geogràfica

CONCEPTE
Itinerari que enllaça dos territoris
amb el mateix nom: Garrotxa.

RUTES TEMÀTIQUES

Ruta dels pobles amb encant
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que uneix les localitats
pertanyents a les marques Pobles
amb Encant (Arties, Taüll, Montsonís,
Montclar, Castellar de n’Hug, Beget,
Santa Pau) i Les Plus Beaux Villages
de France (Castelnou, Eus, Vilafranca
de Conflent, Evol).

Ruta dels pobles amb encant

S’ha demanat incloure:
Alt Urgell: Organyà, Peramola, Tuixent, Arfa; Arsèguel, Castellbò
Alta Ribagorça: Boí, Durro, Barruera
Noguera: Tiurana, Ribelles, Alòs de Balaguer
Pallars Jussà: Salàs de Pallars
Pallars Sobirà: La Guingueta, Spot, Tavascan, Àreu, Tírvia, Llavosí, Esterri d'Àneu, Gerri de la Sal
Solsonès: la ciutat de Solsona té la marca "ciutat amb caràcter" impulsada per l'ACT
Val d’Aran: Canejan, Les
Ripollès: Dòrria,
Cerdanya: Llívia, Bellver de Cerdanya, Meranges.
NO ho faríem. Ens limitaríem als municipis certificats per l’ACT i pels quals hi ha una certificació “equivalent” a
França.
Es podria arribar a ampliar amb les Viles Florides amb un mínim de 4 flors (amb 5 no n’hi ha cap): Bagergue,
Figueres i Olot. Tanmateix, l’equivalent francès és “villes et villages fleuris” i amb 4 flors només hi ha Perpinyà;
aquestes localitats trenquen amb la línia de tots els altres pobles pel que descartaríem incloure les viles
florides.

Ruta dels Artistes
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que circula per les localitats que han acollit i inspirat artistes de diversos àmbits (Picasso, Dalí,
Albéniz, etc.): Penelles, Montgai, Gósol, Bellver de Cerdanya, Puigcerdà, Ripoll, Camprodon, Figueres,
Cadaqués, Collioure, Laroque des Albères, Ceret, Thuir, Perpinyà.
S’hi poden incloure altres espais relacionats amb l’art (ex: escola paisatgística d’Olot).

Ruta dels Parcs Naturals
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que uneix els diferents espais catalogats com parcs, reserves i paratges naturals: Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Parc Natural de l’Alt Pirineu, Reserva Natural Parcial de la Noguera
Ribagorçana – Montrebei, Parc Natural del Cadí Moixeró, Parc Naturel régional des Pyrénées catalanes,
Réserve Naturelle nationale de Mantet, Réserve Naturelle nationale de Prats de Molló – La Preste, Parc Natural
de les Capçaleres del Ter i del Freser, Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural del Cap de Creus, Paratge Natural de l’Albera.

Ruta del Vi – Ruta vinyes i cellers
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que circula per les
DO i els cellers del territori
Epiremed: Costers del Segre,
Empordà, Banyuls, Collioure,
Trouillas, Thuir, Rivesaltes,
Maury, Caramany.
S’inclouran
tots
aquells
municipis
del
territori
Epiremed on hi hagi cellers
inscrits al programa.

Ruta dels 5 pics – Ruta dels cims emblemàtics
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que uneix 5 dels
pics més emblemàtics del
territori Epiremed: Pica
d’Estats,
Pedraforca,
Carlit, Puigmal i Canigó.

Ruta dels 5 pics – Ruta dels cims emblemàtics

S’ha demanat incloure:
Alt Urgell: Salòria, el Coscollet i la Torreta del Cadí
Alta Ribagorça: Pic de Comaloforno (històric). A la Vall de Boí 4 pics de 3000 metres: Punta Alta (3013m),
Besiberri sud, Comaloformo i Besiberri Mig.
Pallars Jussà: Montsent de Pallars (cim emblemàtic del Pallars Jussà de 2.883,1 m. d'altitud a cavall entre
el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà)
Pallars Sobirà: La Pica d'Estats, Els Encantats, el Montsent de Pallars, el Sotllo, Monteixo, el Teso, el
Ventolau, el Mont-roig, Ratera, Agulles d'Amitges
Solsonès: El Pedró dels Quatre Batlles, situat a 2.386 m
Val d’Aran: Montardo (2833 M), Besiberri Nord (3009 M), Molières (3010 M)
NO ho faríem. Si incloem aquests, podem continuar amb la Gallina Pelada, el Comabona, el Penyes Altes
del Moixeró, la Tosa d’Alp, el Monturull, tots els de l’olla de Núria, el Puigsacalm, el Puig Neulós, etc. més
tots els vulguin de la part francesa. La llista seria inacabable i no és l’objectiu de la ruta proposar un llistat
de cims i d’excursions (ja hi ha moltes webs on trobar aquesta informació) .

Ruta dels 5 trens – Ruta dels trens de muntanya
Ruta temàtica

CONCEPTE

Itinerari
que
permet
gaudir de trajectes amb
els 5 trens del territori
Epiremed: tren dels llacs,
tren
del
ciment,
cremallera de Núria, Train
Jaune i Train Rouge

Ruta de l’exili – Camins de l’exili i salvació
Ruta temàtica

CONCEPTE

Itinerari que ressegueix alguns
dels principals indrets per on es va
desenvolupar “la retirada” i els
memorials que s’hi ha dedicat
posteriorment: Museu memorial de
la Jonquera, passos fronterers,
Epicentre de Tremp, Presó de Sort,
Espais del Merengue, platja
d’Argelers, Maternitat d’Elna,
Camp de Rivesaltes.

Ruta dels llacs
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari
que
proposa
un
recorregut pels alguns dels
principals llacs i embassaments
del territori Epiremed: Matemala,
les Bouillouses, Malniu, Engorgs,
La Pera, Sant Maurici i altres del
Parc Nacional i del PN de l’Alt
Pirineu, embasaments del Segre,
Noguera Pallaresa i Noguera
Ribagorçana.

Ruta dels petits productors – Pirineus Gourmet
Ruta temàtica

Altres noms: Delícies dels Pirineus – Experiències Gourmet als Pirineus

CONCEPTE
Itinerari resseguint petites explotacions de producció agroalimentària i botigues de producte
local del territori Epiremed: formatge, embotits, dolços, carn, etc.

Ruta de l’esquí alpí
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que uneix les diferents estacions d’esquí alpí del territori Epiremed: Baqueira, Espot, Portainé,
Port del Comte, Porté i Pimorent, Les Angles, Font-romeu, Eine Cambre d’Aze, Sant Pere dels Forcats, La
Quillane, Masella, La Molina, Núria i Vallter.

Ruta de l’esquí nòrdic
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que uneix les
diferents estacions d’esquí
nòrdic
del
territori
Epiremed:
Guils
Fontanera, Lles, Aransa,
Sant Joan de l’Erm,
Tuixent La Vansa, VirósVall Ferrera, Tavascan,
l’Estació
nòrdica
del
Capcir i Font-romeu.

Ruta UNESCO – Ruta del Patrimoni de la Humanitat
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que uneix els
diferents
espais
i
construccions
classificats
Patrimoni Mundial de la
Humanitat per l’Unesco:
Vilafranca de Conflent,
Montlluís, Ripoll (en tràmit),
Vall de Boí, destinacions
Stralight, Festa del Foc als
Pirineus, Roc de Rumbau,
Balma de les Ovelles.

Ruta dels monestirs – El so de les campanes
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que enllaça els principals monestirs del territori Epiremed: Les Avellanes, Ripoll, Sant Joan
de les Abadesses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere de Rodes, Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del
Canigó, Abadia de Santa Maria d’Arles, Les Avellanes, Sant Serni de Tavèrnoles, Sant Pere d’Ager,
Monestir rupestre del Salgar, col·legiata Santa Maria de Mur, Sant Pere de Burgal, Santa Maria de
Gerri de la Sal, Santuari de Lord (Sant Llorenç de Morunys), Santuari del Miracle.

Ruta de les fortaleses i castells
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que enllaça les fortaleses i
castells més destacats del territori
Epiremed: Llívia, Montlluís, Fort Libéria
(Vilafranca de Conflent), Castell de
Salses, Palau dels Reis de Mallorca
(Perpinyà), Castell de Cotlliure, Castell
de Sant Ferran (Figueres), Castell de
Rocabruna, Castell de Mataplana,
Castell de Mur, Castellciutat, Castell de
Balaguer (restes islàmiques), castell de
Montsonís, Castell de Montclar, Castell
de Llordà, recinte de muralles de
Tremp, Castell de Sort, Muralles de
Solsona, Muralles de Sant Llorenç de
Morunys, Torres de guaita de
Vallferosa.

Ruta Verdaguer
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que uneix diversos indrets als quals fa referència l’obra del poeta: Santuari del Mont,
Abadia de Sant Martí del Canigó, municipis del Ripollès (Lo Ter i lo Freser), La Seu d’Urgell, Pallars
i Val d’Aran.

Ruta de les aigües termals
Ruta temàtica

CONCEPTE
Itinerari que uneix les principals destinacions amb oferta d’aigües termals del territori Epiremed:
Caldes de Boí, Salí de Cambrils, banys de Sant Vicenç, Dorres, Llo, Saint Thomas les bains, Vernet
les bains, Molitg les bains, Prats de Molló-La Preste, Amélie les bains, Le Boulou.

Ruta de la indústria
Ruta temàtica

Altres noms: Ruta del patrimoni industrial – Ruta de l’enginy industrial

CONCEPTE
Itinerari que enllaça els principals punts de
turisme industrial del territori Epiremed:
colònies tèxtils del Berguedà, mines de Cercs i
Fumanya, Fàbrica Asland, Farga Palau (Ripoll),
Création Catalane (Prats de Molló), les Toiles
du Soleil (Sant Llorenç de Cerdans), pastisseria
Touron (Arles-sur-Tech), Mines de la Pinouse
(Valmanya), Manufacture du Grenat (Prada),
Caves Byrrh (Thuir), Sant Vicens (Perpinyà),
Aigües minerals de Caldes de Boí, Central
hidroelèctrica
de
Camarasa,
Museu
Hidroelèctric de Capdella, Espai Patrimonial
La Central (Talarn), Mina Eureka (La Plana de
Mont-ros), Serradora i moli fariner d’Àreu,
Ecomuseu de la Vall d'Ora (Navès), Salí de
Cambrils (Odèn), Pou de Gel de Solsona

Ruta Geològica
Ruta temàtica

Altres noms: Ruta del patrimoni geològic “La mèmòria de la Terra”

CONCEPTE
Itinerari que visita aquells
espais amb un especial interès
geològic: Rivesaltes, Vingrau,
Estagel, Bellestar, Ille-sur-Tête,
zona volcànica de la Garrotxa,
PN del Cadí Moixeró (té
itineraris geològics propis),
Geoparc Origens (té Georutes
pròpies), Sant Llorenç de
Morunys, Congost de Montrebei.

ALTRES PROPOSTES DE RUTES A INCORPORAR

Rutes a incorporar
Ruta del benestar
Ruta “Les joies del romànic pirinenc”
Ruta “L’esplendor del barroc”
Ruta dels monuments megalítics
Ruta dels Oficis Tradicionals
Ruta del patrimoni Ornitològic
Ruta "Anem de Festa”. Permetria donar visibilitat a les fires i festes més emblemàtiques
de cada territori (tant les de caràcter tradicional com les de recent creació que tinguin
una gran capacitat d'atracció de públic)
Ruta de les estrelles
Ruta “Els darrers càtars” (Belibastre, el darrer càtar, va ser capturat a Tírvia –Pallars
Sobirà-). S’ha documentat presència de càtars a la Noguera, Alt Urgell, ...

Ruta del Camí de Sant Jaume pel Pirineu Mediterrani (Alt Urgell, Cerdanya, França, ....)

ALTRES RUTES JA EXISTENTS A ESMENTAR

Rutes a esmentar
Itinerannia
Pirinexus
Ruta Transpirinenca (GR11 i BTT)
Camí dels Bonshomes
Camí de Sant Jaume
Camí Oliba
Camí Ramader
Ruta dels estanys amagats (Cerdanya)
Itineraris geològics al PN del Cadí Moixeró
Georutes del Geoparc Origens

