
El patrimoni natural de les valls alturgellenques és 
molt ric. Paisatges feréstecs, fauna diversa i vegetació 
canviant conformen un tot captivador. Gaudir-ne cada 
cop resulta més fàcil i ara sabràs perquè.
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MUNTANYA D’ALINYÀ, 
ecoturisme a l’Alt Urgell

Al número 7 d’aquesta revista, correspo-
nent als mesos de juliol i agost de l’any 

2016, vam presentar els principals trets geo-
gràfics, naturals i d’equipaments de la Mun-
tanya d’Alinyà, més de 5.000 ha de la Funda-
ció Catalunya-La Pedrera a la vall d’Alinyà, 
al cor de l’Alt Urgell. En aquell article també 
vam donar comptes de les principals activi-
tats de descoberta de la natura que s’hi de-
senvolupen. Ara, a les portes de la primavera 
de 2017, tornem a dedicar la nostra aten-
ció i espai Sent a la muntanya viva perquè 
enguany el ventall d’activitats previstes en 
aquesta enorme finca s’ha multiplicat. Si fins 
ara tot girava a l’entorn dels voltors, aquest 
any hi haurà tres pols temàtics nous, fruit de 
la gran riquesa natural de la Muntanya d’Ali-
nyà. Cadascun d’ells comptarà amb diverses 

activitats d’observació, estudi i, en última ins-
tància, gaudi de la natura. D’aquesta mane-
ra, a poc a poc però amb decisió, pretenem 
que la nostra comarca es vagi convertint en 
el referent ecoturístic del Pirineu català.

La xarxa de senders de la 
Muntanya d’Alinyà permet fer 
moltes i variades excursions. 
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Alinyà, muntanya de camins
Com totes les valls amb pobles, la d’Alinyà 
disposa d’una xarxa de camins tradicio-
nals que al seu dia la propietat de l’espai 
va condicionar, senyalitzar i promocionar 
per facilitar-hi el senderisme. Aquest con-
junt de camins arriba als 90 km de longitud 
i recentment la seva dificultat física ha estat 
avaluada amb el mètode Sendif de l’Insti-
tut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu 
i l’Aran (Idapa). D’aquesta manera, s’han 
aplicat uns criteris objectius per estimar si 
els 14 camins de la Muntanya són fàcils, 
moderats, difícils o molt difícils. Un cop re-
visada la seva dificultat, hem previst Alinyà 
a peu, un calendari d’excursions d’abril a 
desembre amb la principal motivació de fa-
cilitar el plaer de caminar per la muntanya 

als cada cop més nombrosos practicants 
del senderisme. A més a més, sota l’impuls 
del mateix Idapa, aquest estiu la Muntanya 
d’Alinyà participarà activament al 2n Fes-
tival de Senderisme dels Pirineus i serà el 
centre d’atenció dels amants dels camins i 
les caminades.

Alinyà, destí fotogràfic 
La roca calcària, les rouredes, els alzinars, les 
pinedes, els prats, els matollars, els pobles 
de pedra i teula, les estacions de l’any, el pai-
satge en si de la Muntanya d’Alinyà obren un 
munt de possibilitats fotogràfiques. Si cada 
any hi ha artistes que vénen a pintar quadres 
de tardor de la vall d’Alinyà, per què no hi 
podria haver gent que tot l’any hi vingués a 
fer fotos i les compartís, si vol, a les xarxes 
socials? A partir d’aquesta reflexió va néixer 
el segon pol temàtic: la fotografia. No ens ve 
de nou aquesta disciplina, ja que la Munta-
nya disposa d’un dels millors aguaits foto-
gràfics del país per retratar voltors, aufranys i 
trencalossos. Així doncs, aquesta primavera 
es posarà en funcionament la xarxa de punts 
d’interès fotogràfic de la Muntanya d’Alinyà, 
un seguit de llocs d’alta qualitat escènica 

La font de l’Aiguaneix és un dels llocs 
més emblemàtics de la Muntanya 
d’Alinyà, i formarà part de la xarxa de 
punts d’interès fotogràfic.

Amb l’anellament de moixons s’obtenen 
importants dades sobre la seva biologia 
i permet observar-ne les característiques 
físiques amb molt de detall.

Al voltant dels grans arbres s’han esdevingut 
fets i llegendes. La seva contemplació és 
molt reconfortant.



dels que se’n donaran consells pràctics per 
fer-hi bones fotos. A l’estiu celebrarem el Dia 
mundial de la fotografia, i a la tardor, quan 
la Muntanya esclata en mil colors, farem un 
taller de dos dies per aprendre trucs i tècni-
ques per treure tot el suc a la nostra càmera.

Alinyà, natura a dojo
Si només poguéssim passar un dia a la Mun-
tanya d’Alinyà ens adonaríem que hi ha molts 
motius d’interès natural. Des dels grans rapi-
nyaires fins a moixons de bosc, des de flors 
i herbes remeieres fins a grans arbres més 
vells que els camins, des de parets rocoses 
i tarteres fins a isards que hi tresquen com 
cap altre. Des de la propietat i l’equip ges-
tor, es vol posar a l’abast de tothom aquesta 
gran riquesa natural i oferir un seguit d’acti-

vitats naturalístiques de temàtica ben diversa 
al llarg de l’any. Aquest és el menú que hem 
previst: Ocells a la mà consistirà a participar 
duna sessió d’anellament científic d’ocells, 
Planadors de pas ens portarà a observar la 
migració de rapinyaires des d’un lloc emble-
màtic, Testimonis del temps ens descobrirà 
alguns dels arbres més singulars de la vall, 
Primavera aromàtica regalarà els nostres 
sentits amb l’olor del romaní, el timó i altres 
herbes remeieres. Amb Tresors del sota-
bosc anirem a collir bolets i n’aprendrem ca-
racterístiques i funcions. Les roques parlen 
ens obrirà al coneixement d’allò que va pas-
sar fa milions d’anys i donà com a resultat el 
muntanyam on som. Observarem isards amb 
telescopi fent Els reis dels prats i esmola-
rem el nostre enginy amb uns tallers de ras-
tres i de menjadores per a moixons.

El timó és una de les espècies 
d’aromàtiques que es conrea a la Muntanya 
d’Alinyà, juntament amb el romaní, 
l’espígol, l’orenga, l’hisop i la sajolida.

Si la tardor és plujosa, els boscos d’Alinyà 
són generosos en bolets com aquests 
ufanosos rovellons.

Les formacions rocoses d’aquesta vall 
són espectaculars i conèixer-ne l’origen 
tota una lliçó per comprendre millor 
aquest territori.

La gran fauna també abunda a la 
Muntanya d’Alinyà, i l’isard n’és el màxim 
representant.
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La Rectoria obre els caps de setmana 
d’abril a desembre, de 10.00 a 14.00 i de 
16.00 a 18.00. A l’agost cada dia i fins a 
les 19.00. Per participar a les activitats ex-
posades cal reserva prèvia trucant al 973 
058 991 o al 608 055 666, o per correu 
electrònic a info@alinyamuntanya.cat
T’hi esperem!!

Alinyà, terra de voltors 
Totes les novetats explicades fins aquí són 
el complement perfecte de les activitats que 
s’han fet els anys precedents a la Muntanya 
d’Alinyà centrades en els voltors. Natural-
ment, enguany les continuarem, i d’abril a 
desembre, els dissabtes al matí farem Men-
jant amb voltors i Guarda per un dia. La 
primera és una caminada comentada des 
de la plaça del Ball Pla d’Alinyà fins al mi-
rador de sant Ponç. Des d’aquest fantàs-
tic punt panoràmic s’observa, amb l’ajut 
de telescopis i prismàtics, com els voltors 
arriben de tot arreu i aterren al punt d’ali-
mentació suplementària que tenim a uns 
pocs centenars de metres per menjar-se les 
restes que els escampem. Sovint algun au-
frany i algun trencalòs s’afegeix a la festa. 
Nogensmenys, la Muntanya d’Alinyà és dels 
millors llocs per veure totes les espècies 
d’ocells carronyaires o necròfags del nos-
tre país. La segona activitat, Guarda per 
un dia, consisteix a acompanyar el nostre 
guarda fins al lloc exacte on els deixem les 
restes. Si es vol, es pot ajudar-lo a repartir 
el menjar dels voltors. L’experiència de ser 
sobrevolats per dotzenes d’aquests grans 
rapinyaires és molt espectacular, i tenir-los 
a escassos metres quan baixen resulta molt 
emocionant. Pels amants de la fotografia 
oferim una activitat d’allò més recomanable: 
Voltors de prop. Es tracta de passar unes 
hores en un dels millors aguaits fotogràfics 
de Catalunya per observar sense ser vistos 
els ocells carronyaires i guineus que hi acu-
deixen quan els deixem restes d’escorxador 
i de les granges de la zona. L’aguait és de 
4 places, té un petit wc sec, vidre espia de 
grans dimensions, cadires còmodes, espai 
per deixar l’equip fotogràfic, ròtules fixes 
i informació dels altres aguaits i equipa-
ments de la Fundació Catalunya-La Pedre-
ra. És una magnífica instal·lació per gaudir 
a poquíssims metres de la fauna, i de pas 
endur-nos-en records impagables en forma 
de fotografia.
Qualsevol d’aquestes activitats es pot 
complementar amb un bon Dinar de mun-
tanya i la visita a l’agrobotiga i centre de 
visitants la Rectoria, a la plaça de l’església 
d’Alinyà mateix. 
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Els voltors han estat i són el principal 
motiu d’atracció de visitants a la Muntanya 
d’Alinyà, ja que les condicions per 
observar-los són gairebé immillorables.

Com cada any, hi haurà molts caps de 
setmana per gaudir del paisatge i els grans 
rapinyaires des del mirador dels Voltors.


