
Travessa a la Cerdanya 
Llívia, Puigcerdà, Bolvir, Isòvol, Talló, Bellver i Martinet 

(CAMÍ DE SANT JAUME DEL SEGRE) 
5, 6 i 7 de juliol de 2013 

 
FITXA TÉCNICA DÍA 5: 
Sortida de Barcelona: del col·legi.  
Hora de sortida: 16:00 hores. 
Arribada amb l’autocar a Puigcerdà, amb pernoctació a l’Hotel Puigcerdà (**) de Puigcerdà en règim d’habitació doble amb sopar i esmorzar inclòs. 
 
FITXA TÉCNICA DÍA 6: 

 
Sortida de Puigcerdà: de l’Hotel Puigcerdà i trasllat amb autocar fins a Llívia, on s'iniciarà l'excursió. 
Hora de sortida: 8:30 hores. 
Menjar: Esmorzar en hotel i dinar de restaurant en el decurs de l'excursió. 
Longitud: 17,500 km aprox. Durada: 5:30 h aprox.  
Punt més elevat: Llívia 1220 m Desnivell acumulat: 50 m de pujada i 170 m de baixada. 
Després de l’excursió, a la tarda, trasllat amb l’autocar a Puigcerdà i temps lliure a la ciutat, amb pernoctació 
a l’Hotel Puigcerdà (**) de Puigcerdà en règim d’habitació doble amb sopar i esmorzar inclòs.  
 

ITINERARI: 
Llívia (1220), Ur (1204 m), Puigcerdà (1155 m), Santa Martí d’Aravó (1150 m), Mare de Déu del Remei (1150 
m), Bolvir (1115 m), Molí de Ger (1070 m) i Mare de Déu Quadres (Isòvol) (1050 m). 
 

DESCRIPCIÓ DE L’EXCURSIÓ: 
Iniciarem l’excursió al peu de l’església de Llívia, pel carrer de l’Església arribarem al carrer Frederic Bernades 
que seguirem a la dreta i en arribar a la plaça Major continuarem recte pel carrer de Foncitrana al final del 
qual arribarem al Camí Ral que seguirem a l’esquerra. En sortir de la població continuarem recte per una 
pista que és el denominat camí d’Ur, passat cosa d’1,5 km entrarem a l’estat Francès i continuarem per la 
mateixa pista que ens portarà a la població d’Ur. Dins aquesta població francesa seguirem un tram la 
carretera N-20 i uns 800 metres després, en el punt de retorn a Catalunya, deixarem la carretera per 
continuar per una pista a l’esquerra; després de dues bifurcacions arribarem a l’ermita de Sant Jaume de 
Rigolisa, on prendrem una pista en part pavimentada que ens portarà a Puigcerdà, des de l’estany d’aquesta 
població seguirem diversos carrers per la seva part antiga i anirem a parar a l’estació de tren, on seguirem a 
la dreta pel carrer de l’Estació, al final del qual girarem a l’esquerra per creuar, per un pont, les vies del tren i 
tot seguit creuarem al riu Aravó per un pont medieval. Seguirem recte per una pista i poc més endavant 
passarem entre les cases de Sant Martí d’Aravó. Per aquesta mateixa pista arribarem al santuari del Remei i 
després a Bolvir. En sortir de la població creuarem la carretera N-260 i continuarem per una pista 

pavimentada que uns 200 metres després deixarem per continuar per una altra pista a l’esquerra. Més endavant i després de diverses bifurcacions deixarem a 
l’esquerra el Molí de Ger i continuarem per la mateixa pista, que ja no la deixarem fins arribar al santuari de la Mare de Déu de Quadras. 
 

MAPA DE L’ITINERARI DEL DIA 6: 

 

Base cartogràfica: ICC esc. 1:50.000 



 

 
 
FITXA TÈCNICA DIA 7: 

Sortida de Puigcerdà: de l’Hotel Puigcerdà i trasllat amb autocar fins a Riu de Santa Maria, on s'iniciarà 
l'excursió.  
Hora de sortida: 8:30 h  
Menjars: Esmorzar i dinar a l'hotel. 
Hora de tornada a Barcelona: 20:00 hores aprox.  
Durada: 4:30 h aprox.  
Punt més elevat: Talló 1060 m 
Desnivell acumulat: 80 m de pujada i 75 m de baixada. 
 
A la tarda trasllat amb l'autocar a Barcelona i final de l'activitat. 
 

ITINERARI: 
Riu de Santa María (1030 m), Talló (1060 m), Bellver de Cerdanya (1040 m), Santa Eugènia de Nerellà 
(1060 m), Sant Martí dels Castells (980 m) i Martinet (960 m). 

 

DESCRIPCIÓ DE L’EXCURSIÓ: 
Iniciarem l’excursió a Riu de Santa Maria, al centre d’aquest llogarret anirem a l’esquerra per una pista 
que és el denominat Camí Ral de Sant Jaume fins a la plaça Major de Talló, on anirem a l’esquerra. En 
arribar a la pista que baixa de la vall de l’Ingla, la seguirem a la dreta; passarem pel davant del santuari i 
continuarem per la carretera de Bellver de Cerdanya. Més endavant deixarem la carretera i anirem a 
l’esquerra pel Camí de Vilella, que aviat fa un gir a la dreta i entra a la població de Bellver com a carrer 
de Pere Elies. Més endavant es gira a l’esquerra pel carrer Camí Ral, al final del qual es va a l’esquerra 
per la carretera de Pi. Passats uns 250 metres es va a la dreta per la carretera que ens portarà a Santa 
Eugènia de Nerellà. La població ens quedarà a la dreta i seguint la mateix carretera creuarem dos 
torrents, deixarem pistes als dos costats i arribarem a cal Manxot. La casa quedarà a la dreta i a 
l’esquerra deixarem una pista; més endavant la pista fa dues corbes molt pronunciades i arribarem a la 
carretera N-260. A la dreta, a un nivell més alt, veurem el castell de Sant Martí. Sense seguir la carretera 
anirem a l’esquerra per un vial paral·lel que aviat s’acosta al riu i que amb el Montgràs a l’esquerra ja no 
deixarem fins a Martinet.  

 

MAPA DE L’ITINERARI DEL DIA 7: 

 

Base cartogràfica: ICC esc. 1:50.000 

 

 


