
Comarca: Alt Urgell  Municipis (pobles): Alàs i Cerc (Alàs, el Ges, Ortedó, Cerc, Vilanova de Banat)

Què hi trobareu Com arribar

Cadí de l’Urgellet
Una comarca natural amb vistes al Cadí i als  
ocells que hi passen.

L’Urgellet és una comarca natural de Catalunya que 
es troba a l’Alt Urgell, amb la capital de comarca la 
Seu d’Urgell,  població on hi conflueixen dos rius: 
la Valira i el Segre, i s’hi poden trobar tot tipus de 
serveis turístics, dels quals destaca el Parc Olímpic 
del Segre.

Petits pobles com Cerc, Ges, Vilanova de Banat o 
Ortedó ofereixen al visitant boniques i espectaculars 
vistes panoràmiques del Cadí, la plana de la Cerda- 
nya i l’Alt Urgell.

A sobre del nucli de Lletó, al municipi d’Alàs, es troba 
un mirador ben adequat per a la observació d’aus, 
en especial a final d’estiu i inici de la tardor, durant 
l’època de migració.

És una comarca amb una gran tradició ramadera 
i coneguda per l’elaboració de formatges de gran 
qualitat.

Mirador de Turó Galliner
Arxiu del P. N. del Cadí-Moixeró

Vilanova de Banat
Autor: Richard Martín Vidal

Catedral de Sant Maria de la 
Seu d’Urgell. Autor: Albert de Gràcia

Fira de Sant Ermengol  
Arxiu Ajuntament de La Seu d’Urgell

Fitxa CM 2

El Cadí des de Vilanova de Banat
Autor: Richard Martín Vidal



AGENDA D’ACTIVITATSALLOTJAMENTS

 www.facebook.com/PNCadiMoixero

Durada: 1h 30’
Desnivell: 203 m

         La Seu d’Urgell – Alàs
Recorregut: 8,9 km
Durada: 50’
Desnivell: 32 m

        En vehicle
· Al nucli de Lletó, amb parets de pe-
dra i vistes del Cadí (tot terreny 4X4)
· L’església de la Mare de Déu de les 
Peces. Romànic, s. XI. Situada prop del 
poble d’Alàs.
· Visita al poble de Vilanova de Banat, 
indret amb grans panoràmiques sobre 
la serra del Cadí, l’Alt Urgell i part de la 
Cerdanya
· Alàs, Banat, Cerc i Ortedó, petits 
poblets al peu del Cadí.
· Església de Sant Antoni, peculiar 
església modernista encimbellada, prop 
de Cerc. 

Equipaments
· Àrea recreativa de Torrent de Cerc (Alàs 
i Cerc)
Mirador del Turó Galliner (Alàs i Cerc)
Oficina de turisme (Seu d’Urgell)
Espai Ermengol (Seu d’Urgell)

A més a més...
. Visita el conjunt històric de la Seu d’Ur-
gell i la catedral de Santa Maria, l’edifici 
més emblemàtic de la ciutat.

 

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

A tenir en compte
· Com a tots els indrets 
de muntanya, s’ha de 
tenir especial cura a 
l’hivern amb l’estat de 
les carreteres i camins, 
ja que ens podem trobar 
amb plaques de gel i 
despreniments que en 
facin difícil o impossible 
l’accés. 

·  Pels qui els agrada la fotografia o tan 
sols observar el paisatge poden trobar 
en indrets com Vilanova de Banat un 
lloc per complir les seves expectatives.

·  El mirador del Turó Galliner ofe-
reix excel·lents vistes de l’Alt Urgell i 
bona part del Pirineu Axial. Alhora és 
ideal per a l’observació de rapinyaires 
migradors. 

·  A la Seu d’Urgell es poden trobar 
tota mena de serveis per poder fer-hi 
una bona estada o per passar-hi unes 
hores de lleure.

·  L’Exposició Natura de l’Alt Urgell: 
patrimoni i recurs, ubicada a l’Espai 
Ermengol, proporciona informació 
detallada del patrimoni natural de la 
comarca.  

·  Un bon lloc per gaudir dels bons 
formatges d’elaboració tradicional.

·  El Parc Olímpic del Segre ofereix la 
possibilitat de practicar esports com el 
ràfting o el piragüisme, i és el Centre 
BTT de la comarca.

Trobareu informació detallada al web del 
Parc Natural sobre el programa d’activi-
tats del Parc, xarxa de senders, infraes-
tructures (àrees recreatives, miradors, 
centres d’interpretació, ...) i productors 
locals i ecològics: 

http://parcsnaturals.gencat.cat/cadi

       A peu

      La Seu d’Urgell – Ansovell   
(GR 150)
Inici/Final: la Seu d’Urgell/Ansovell
Recorregut: 19,66 km
Durada: 5h 35’
Desnivell acumulat: 1.465 m

     Turó Galliner des del coll  
de Lletó
Inici: Coll de Lletó
Durada: 30’
Desnivell: 100 m
Recorregut: 1,1 km

      Camí de Sant Jaume   
Inici/Final: Pont d’Arsèguel/Alàs 
Recorregut: 11 km 
Durada: 3h

       En BTT i cicloturisme

          Marxa cicloturista Volta al 
Parc Natural Cadí-Moixeró 
Inici i Final: La Seu d’Urgell
Desnivell: 2.800 m
Recorregut: 142,50 km
Una vegada a l’any es fa de forma 
organitzada.

          Volta a Lletó
Recorregut: 32,9 km
Durada: 3h 15’
Desnivell: 867 m

         La Seu -Alàs - Les Peces
Recorregut: 15,1 km

www.femparc.cat

Dificultat:     baixa,     moderada,     alta,     molt alta
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https://www.facebook.com/PNCadiMoixero
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi

