
 

 

 

SERVEIS INCLOSOS :  
• Viatge en còmode autocar 

• 2 nits d’estada a l’hotel LE BAUVAN de 
Prades 4* en habitació doble 

• Pensió completa tot el viatge 

• Entrada a Sant Martí del Canigó  

• Entrada a les coves de les Grans 
Canaletes de Vilafranca del Conflent 

• Guia acompanyant tot el viatge 

• Guia-biòleg 

• Assegurança en viatge i anul·lació 

• Entrada a Sant Miquel de Cuixà 

• Entrada a l’acte  “UN FIL DE TINTA”  i 
RECITAL DE CANIGÓ al Monestir de 
Sant Miquel de Cuixà. 

• Obsequi amb un Quadern de natura, 
per parella 

PREU PER PERSONA : 395 € 
en habitació doble 
Supl. habitació individual : 120 €  
 

Places reduïdes. 
Grup mínim 18 persones 

Viatge al Canigó, la muntanya sagrada 
dels catalans. Volem forjar un viatge 
que no oblidi el seu passat i que 
recordi amb orgull tot allò que 
representa el sentiment de 
catalanitat. Redescobrir el passat per 
poder escriure el futur, tornar a ser 
lliures en una pàtria lliure, la que el 
poeta Jacint Verdaguer volia.  
A França, en aquesta Vall del Conflent 
descobrirem que aquest sentiment és 
ben viu, i se senten molt orgullosos 
de ser catalans.  
El Conflent és una comarca de la 
Catalunya nord, amb capital a Prada, 
part del departament francès dels 
Pirineus orientals. L’orografia del 
Conflent és definida per les valls alta i 
mitjana de la Tet.  
La pica del Canigó, parteix aigües amb 
la Vall del Tec (Vallespir). 
La vegetació hi trobem l’estatge 
inferior de l’alzinar amb marfull, fins 
la vegetació alpina. També hi trobem 
alguna fageda. 
 

Les visites s’acompanyaran de recitals 
de poesia del Canigó a càrrec d’en 
Cristian R Altaba i l’Estel Font.  
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PROGRAMA :  
 

DIVENDRES 3 DE JUNY -  FOLGUEROLES – VIC - VILAFRANCA DE CONFLENT-  
Inici del viatge des de Folgueroles, poble natal de Jacint Verdaguer, il·lustre poeta català i gran 
excursionista, que ens ha deixat moltíssima poesia de natura dels entorns visitats.  
A les 3 de la tarda possibilitat de visitar la Casa Museu Verdaguer (abans de la sortida).  
La Casa Museu Verdaguer, llar d’infantesa del poeta, ens mostra elements per entendre i 
interpretar el llegat del poeta que va posar les bases de la llengua literària a la Catalunya moderna. 
Construïda el segle XVII, mostra com era la vida d’una família de pagès de poble a l’època del 
poeta i ens introdueix a la biografia i l’obra de l’autor a través d’una exposició permanent.  
Sortida en autocar a les 4 de la tarda des de Folgueroles, pas per Vic i continuació cap a 
Vilafranca de Conflent poble declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Arribada passeig i 
visita a la preciosa vila emmurallada. Trasllat al Hotel a Prades. Sopar i  Allotjament. 
Després del sopar Xerrada sobre “la Bofilliel·la i els boscos madurs” a càrrec de Cristian R. Altaba 
  

DISSABTE 4 DE JUNY -  SANT MARTÍ DEL CANIGÓ (CASTELL DE VERNET) - COVES DE 
CANALETTES (VILAFRANCA DE CONFLENT) 
Esmorzar a l’hotel. Trasllat cap a l’Abadia de Sant Martí del Canigó (1090m), situada al petit poble 
de Castell de Vernet. Data de l’any 997 quan Guifré II de Cerdanya va començar les obres on hi 
visqueren monjos benedictins. Caminada d’una hora d’accés per un preciós bosc caducifoli mixt.  
Si algú no vol pujar caminant es facilitarà l’accés en 4x4. En el camí d’accés hi trobarem la petita 
ermita de Sant Marí Vell, emplaçament escollit per Verdaguer per desenvolupar-hi l’escena de 
l’Aplec en el seu mític poema el Canigó. 
Dinar a Castell de Vernet. A la tarda Visita de les Coves de Canaletes.  Primera cova oberta al 
públic de la Catalunya nord, un espai que convida a fer una reflexió sobre el nostre passat i sobre 
quin és el nostre lloc en el si de la biosfera terrestre. Del combat titànic entre l’aigua i la roca va 
néixer una decoració extraordinària de volutes de marbre vermell d’alabastre i calcita, repartides 
en 3 grans coves. Acabada la visita i en el mateix entorn de les Coves xerrada a càrrec de Cristian R. 
Altaba, sobre “La vida animal sota coves”.  
Sopar a l’hotel i allotjament 
 

DIUMENGE 5 DE JUNY-  GORGUES DE CARANÇÀ - SANT MIQUEL DE CUIXÀ - FOLGUEROLES 
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a les Gorgues de Carançà. Caminada d’entre 1 hora o de 3h per 
una de les valls on la natura llueix més esplendorosa al Pirineu i el riu s’obre pas entre les parets 
de roca. Caminarem per sota de cornises excavades a la roca, passarel·les i ponts penjants. 
Gaudirem d’un paisatge d’alçades per la cadena de muntanyes pels que no tinguin vertigen, o un 
passeig per les goles del riu pels més temorencs. Dinar a Vilafranca del Conflent  
A la tarda visita a l’Abadia de Sant Miquel de Cuixà. Abadia benedictina consagrada el 878 per 
l’arxipreste Protasi, situada al peu del Canigó, a la Vall del riu de Lliterà. Va ser amb els abats Garí i 
Oliba quan va esdevenir un dels centres espirituals i culturals més importants de Catalunya en 
temps feudals. És el monument més interessant de l’arquitectura preromànica.  
A les 16:30 Entrada a l’acte “Un fil de tinta”  Taula rodona sobre “Literatura i natura” i recital en el 
Monestir de Sant Miquel de Cuixà, amb Núria Bendicho, novel·lista; i Josep Checa, poeta i ramader.  
Modera: Ramon Pinyol, president de la Societat Verdaguer 
Recital de Canigó amb Sílvia Bel, actriu, i Carles Beltran, piano   
En col·laboració amb l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
 

Acabat l’acte, retorn en autocar cap a Vic i Folgueroles. 
 

VIATGE en AUTOCAR  |  del 3 al 5 de juny 2022           

VIATGE AL CANIGÓ                     
Natura i Cultura,  seguint les passes de Jacint Verdaguer   
 

 
 

COLMAR, ESTRASBURG, MULHOUSE, RUTA DEL VÍ 
D’ALSÀCIA   

o Una ruta per conèixer la vegetació i paisatge que descriu Verdaguer i acompanyat de lectures de poesia del Canigó. 
o Viatge d’Eco-turisme acompanyats pel biòleg Cristian R.Altaba i Estel Font.  
o Visita de Sant Martí del Canigó, Sant Miquel de Cuixà, Vilafranca del Conflent, les coves de les Grans Canaletes, les 

Gorgues de Carançà i participació a l’acte de diumenge a la tarda  ”Un fil de tinta”  
o Inclou Recital de Canigó amb Sílvia Bel, actriu, i Carles Beltran, piano, en l’entorn del Monestir de Sant Miquel de Cuixà. 

 

Col·labora:

 


