
Comarca: Alt Urgell  Municipis (pobles): La Vansa i Fórnols (Adraén)

Què hi trobareu Com arribar

Les terres vermelles 
del Cadí
L’extrem més occidental del Parc, amb paisatges 
espectaculars.

Podeu gaudir d’un entorn privilegiat caminant per 
itineraris i senders com el GR 150 que dóna tota la 
volta al parc natural i, juntament amb rutes temàti-
ques com la de l’Últim Càtar, ens portaran a Coll de 
Creus (1.437 m), on hi passa el camí de Ferradura 
que va fins a la Seu d’Urgell. En BTT podem fer la Vol-
ta al Cadí pel mirador de la Traba, situat a la vall de 
la Vansa i Fórnols, i ens podem enfilar fins a Torreta 
de Cadí (2.562 m) per pista forestal d’accés regulat, 
amb unes vistes fantàstiques a vista d’ocell amb les 
seves terres vermelles característiques. Descobriu 
els petits poblets com Adraén (1.434 m), un dels 
més alts de tot el Parc. La climatologia és força seca 
i rigorosa, amb hiverns freds i estius calorosos que 
condicionen la vegetació i els animals que hi viuen. 
Als voltants dels petits pobles hi ha zones de conreu i 
també prats de pastura. En els cims més alts del Cadí 
és on trobem el regne dels ramats d’isard. 

Torreta de Cadí
Arxiu del P. N. del Cadí-Moixeró

Adraén
Arxiu del P. N. del Cadí-Moixeró

Mirador de la Traba
Arxiu del P. N. del Cadí-Moixeró

Camí de l’Últim Càtar
Arxiu del P. N. del Cadí-Moixeró

Fitxa CM 3

Coll de Creus
Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró



AGENDA D’ACTIVITATSALLOTJAMENTS

 www.facebook.com/PNCadiMoixero

Recorregut: 142,50 km
Una vegada a l’any, es realitza de 
forma organitzada.

      En vehicle
Volta al Parc Cadí-Moixeró
Recorregut: 185 km, per carreteres 
secundàries i passant per la major 
part de pobles del Parc.
Durada: 2 dies

Equipaments
• Mirador i àrea recreativa de la 
Traba

A més a més...
Si us agrada la geologia, no us perdeu 
la zona de Coll de Creus, amb les 
seves característiques roques verme-
lles, del permià, el darrer període de 
l’era primària.

      

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

A tenir en compte
· Aprofiteu totes les 
estacions de l’any menys 
l’hivern per fer totes 
les excursions a peu, 
amb cotxe i BTT, ja que 
ens podem trobar amb 
plaques de gel i despreni-
ments que en facin difícil 
o impossible l’accés.
· Es pot anar per la pista 
forestal (recomanable 
4x4) d’Adraén al Cap de 
la Fesa per poder accedir 
a Torreta de Cadí. Hi ha 
una barrera a uns 6 km 
abans del Cap de la Fesa, 
on cal deixar el cotxe i 
seguir a peu. A l’hivern i 
a la primavera hi podem 
trobar neu i gel.

• Una xarxa de senders que passen 
per valls i pobles resseguint en molts 
trams els camins tradicionals que 
anaven d’un a l’altre poble.

• Esglésies romàniques: Església de 
Sant Martí d’Adraén, catalogada com 
a Bé d’Interès Cultural, i la de Sant 
Salvador d’Adraén, a 1.665m d’alti-
tud.

• Zona d’interès geològic, pels mine-
rals de ferro fortament oxidats que 
donen el característic color vermell i 
amb petites capes de gresos i conglo-
merats intercalades.

• Itineraris senyalitzats per fer 
amb BTT.

• Ascens a Torreta de Cadí (2.562 m)

Trobareu informació detallada a la 
pàgina web del Parc Natural sobre el 
programa d’activitats del Parc, xarxa 
de senders i infraestructures (àrees 
recreatives, miradors, centres d’in-
terpretació, ...) i productors locals i 
ecològics:  
http://parcsnaturals.gencat.cat/cadi 
 
I per més informació de les rutes a 
peu i en BTT:  
http://inforutes.parcolimpic.cat 

       A peu

      Adraén-Torreta de Cadí  
(PR-C 122)
Inici / Final: Adraén / Torreta de Cadí
Durada: 5 h
Desnivell: 1190 m
Recorregut: 13 km. 

      Camí de l’últim Càtar
Inici / Final: Bagà / Tarascon d’Arièja
Recorregut: 189, 64 Km
Durada: 10 etapes (varis dies) 
Desnivell acumulat: 7.420 m

      Del Molí de Fórnols a la Seu 
d’Urgell (GR 150)
Inici / Final: Molí de Fórnols / La Seu 
d’Urgell
Recorregut: 20,18 Km
Durada: 5h 42’
Desnivell acumulat: 2.063 m 

       En BTT i cicloturisme 

          Volta al Cadí-Moixeró en BTT
Inici i Final: La Seu d’Urgell
Recorregut: 222,3 km 
Durada: 23h 50’ 
Desnivell: 6.180 m

  
          Marxa cicloturista Volta al 
Parc Natural Cadí-Moixeró 
Inici i Final: La Seu d’Urgell
Desnivell: 2.800 m

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

https://www.facebook.com/PNCadiMoixero
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi
http://inforutes.parcolimpic.cat

