Frit Ravich - Fritnord

Cantina transversal, s/n - 08699 Vallcebre
Tel. 669 860 390

Obaga i solell, galeries sota terra i
mines a cel obert, paisatge alterat
per explotacions mineres i per l’activitat agrícola. Aquest itinerari ens
convida a desvetllar-ne els contrastos. L’ascens pel bosc ombrívol de la
baga d’Ensija, fins la bocamina de
coll de Pradell, on arriben les vies del
petit tren de les mines. El descens
pel solell, creuant una gran esllavissada provocada per les antigues mines a cel obert, on la vegetació li costa créixer però confereix un contrast
de colors a les terres remogudes i
erosionades que, juntament amb les
espectaculars panoràmiques, segur
que no ens deixen indiferents
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El codi QR que trobareu a dins, us
enllaçarà a l’aplicació “Camins de
Vallcebre“, per conèixer aspectes
històrics, naturals i paisatgístics
d’aquesta ruta.”

Bar l’SG

Ctra. de la Mina, s/n - 08699 Vallcebre
Tel. 931 023 098

Per la vostra seguretat, equipeu-vos
amb la roba i el calçat adequat (cel
obert propens al fang en temps de
pluges), porteu aigua i menjar i protegiu-vos del sol i la calor a l’estiu i del fred
i la neu a l’hivern.
Per ajudar-nos a mantenir el medi i els
camins, camineu pels senders abalisats,
respecteu l’entorn, emporteu-vos les
deixalles i, si detecteu alguna deficiència de senyalització i manteniment,
us agrairem que ens ho comuniqueu.

Coll de Pradell
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El Petit Tren de les Mines
Ctra. de Vallcebre a Prats, Km 3,8
08699 Vallcebre Tel. 653 942 475
www.trensminersturistics.org
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amb un mapa detallat de la zona.
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