
Comarca: Cerdanya  Municipis (pobles): Montellà i Martinet (Montellà, Martinet)

Què hi trobareu Com arribar

El portal del Baridà
Un racó banyat pel Segre i els seus afluents que baixen 
directament de l’escarpada serra del Cadí

El Baridà és una subcomarca de l’alta vall del Segre 
situada entre Sant Martí dels Castells i l’Estret de Mollet, 
al Pont de Bar, integrada per municipis de la Cerdanya 
(Montellà i Martinet i Lles de Cerdanya) i l’Alt Urgell (el 
Pont de Bar i el Querforadat, en el municipi de Cava). 
Martinet, situat a la dreta del Segre, a la confluència 
amb el riu de la Llosa, ha sabut aprofitar la seva situació 
privilegiada respecte als cursos fluvials que l’envolten, i 
ha potenciat el turisme de la pesca i les diverses petites 
indústries lligades a la força de l’aigua (piscifactoria, 
hidroelèctriques... ).
El Segre, en el seu pas per la comarca de la Cerdanya, 
conserva encara comunitats de gran interès paisatgístic, 
faunístic i botànic. És per això que l’any 1987 es creà la 
Reserva Natural Parcial Segre-Prullans i la Reserva 
Natural parcial de la Llosa amb la finalitat de garantir 
la supervivència de les darreres poblacions de llúdriga. 
A la zona, hi trobem molts productes elaborats artesa-
nalment per petits productors locals: embotits, format-
ges, coques, pans i altres productes, com els fets amb 
pinya d’avet.

Casa del Riu
Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Vistes des de Montellà
Autor: Richard Martín Vidal

Llúdriga (Lutra lutra) 
Autor: Richard Martín Vidal

Producció de carn ecològica 
Arxiu d’Ecopyrene

Fitxa CM 11

Pescador al riu Segre
Autor: Francisco García Guillén



AGENDA D’ACTIVITATSALLOTJAMENTS

      En vehicle:
• De Martinet a Bellver de Cer-
danya per Ridolaina, carretera 
local amb bones vistes i paisatges 
idíl·lics.
• Travesseres, Lles i Viliella: po-
blets de la Vall de la Llosa, a la sola-
na de Cerdanya, amb esplèndides 
vistes del Parc i tota la comarca.

Equipaments
• Àrea recreativa de l’Arbreda 
riberes del Segre, taules i font.
• Mirador i àrea recreativa de 
Prullans, a la N-260. (taules i mira-
dor amb taula interpretativa)

A més a més...
• Parc dels Búnquers de Montellà 
i Martinet: aquest espai museístic 
dóna a conèixer la història recent 
i ens ajuda a entendre per què es 
va construir la línia de búnquers al 
llarg del Pirineu.
• Casa del Riu: centre d’interpreta-
ció dels ecosistemes fluvials. Ajuda 
a explicar al visitant la importància 
del riu i les espècies associades. 

• El curs del riu i les seves activi-
tats: el riu Segre ha contribuït al 
desenvolupament turístic de la zona.  

• Els pobles de Montellà i Marti-
net conserven un important llegat 
cultural: ponts, esglésies, castells, 
búnquers... 

• Recursos turístics com la Casa 
del Riu i el Parc dels Búnquers de 
Montellà i Martinet

• Són típics els productes com la 
truita de riu, la carn ecològica, el pa 
de pagès amb denominació d’origen, 
xocolates i pastisseria, embotits i 
altres.

• És un bon lloc per als afeccionats 
a la pesca.

Trobareu informació detallada al web 
del Parc Natural sobre el programa 
d’activitats del Parc, xarxa de sen-
ders, infraestructures (àrees recrea-
tives, miradors, centres d’interpreta-
ció...) i productors locals i ecològics:

http://parcsnaturals.gencat.cat/cadi

       A peu

      Ruta de la Llúdriga
Inici/final: Martinet
Durada: 45 min
Desnivell: 50m
Recorregut: 3 km

      Camí de Sant Jaume (Llívia – 
Martinet de Cerdanya)
Inici/final: Llívia / Martinet
Durada: 9h
Desnivell: 1635 m
Recorregut: 42,5 km

      Martinet - Montellà
Inici/Final: Martinet
Recorregut: 2,5 km
Durada: 1h
Desnivell: 487 m

       En BTT i cicloturisme

           Volta al Cadí-Moixeró
Inici/final: circular; es pot escollir el punt 
de començar i acabar
Durada: 23h 50’ .
Desnivell: 6.180 m.
Recorregut 222,3 km

           Martinet – Montellà –Sant 
Martí dels Castells
Inici/Final: Martinet
Recorregut: 10,6 km
Durada: 1h
Desnivell: 487 m

 www.facebook.com/PNCadiMoixero

A tenir en compte

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

· Per pescar es necessi-
ta la llicència de pesca 
recreativa. A més a 
més, si volem pescar 
en una zona de pesca 
controlada, cal obtenir 
un permís. Per a més 
informació http://agri-
cultura.gencat.cat/ca/
ambits/medi-natural/
casa-pesca-continental/
pesca-continental/

www.femparc.cat
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Dificultat:     baixa,     moderada,     alta,     molt alta
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