
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació                               
Reserva Nacional de Caça de Boumort 

 

*Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu a contactar amb nosaltres: 
  C/Can Farga, 4 -  25620 Tremp 
  Tel. 973654716 
 *Tenim a la vostra disposició desplegables (PVP 2 €) i guies de visita (PVP 5 €) de la Reserva. 
 
 

 

 

GUIA D’ACTIVITATS PER A ESTABLIMENTS TURÍSTICS A LA RESERVA DE BOUMORT 

 

Observació de rapinyaires des d’aguait fotogràfic (tot l’any)         

-Una experiència única que permetrà a l’usuari observar i fotografiar  
les principals espècies de grans rapinyaires (trencalòs, voltor negre, 
voltor comú, aufrany, milans, etc.) des d’un aguait privilegiat, integrat 
en el paisatge i que disposa de llum elèctrica i WC. 

 

Passos a seguir per programar l’activitat: 

1 Omplir la sol·licitud disponible al web: www.pallarsjussa.net/boumort 

2 Un cop enviada la sol·licitud i rebuda la corresponent  carta de pagament, efectuar el pagament de la taxa vigent 
(Llei 3/2015): 

 128,80 € per persona i dia. 
 85,90 € per persona i dia a partir de la 2a sessió. 

3 El personal de la Reserva efectua l’aportació d’aliment i acompanya els usuaris fins a l’aguait. Cal seguir les seves 
indicacions en tot moment. 

 

     
   

                                                                                      

Observació/escolta de la brama del cérvol (tardor) 

-La brama del cérvol és un espectacular fenomen natural que és 
vital per a la conservació d’aquesta espècie. 

-Degut a l’interès existent  per la seva observació, des de la 
direcció de la Reserva s’està treballant per ordenar-la, fent 
possible el desenvolupament turístic amb la tranquil·litat que 
requereixen aquests animals durant el seu període de zel.  

-Període aproximat: del 15 de setembre al 10 d’octubre. 

 
Oferta disponible per l’any 2016: 

 Per a tots els públics (caps de setmana): Durant el  període de brama del cérvol, els visitants que ho 
desitgin tindran a la seva disposició guies-interpretadors situats en punts estratègics de la Reserva, que 
donaran informació i ajudaran a observar la fauna salvatge amb material òptic (*). 

 Per a empreses de guiatge: Segons acord de la Junta Consultiva de la RNC de Boumort de 14 d’abril de 
2015, les empreses que vulguin oferir activitats de guiatge a la Reserva han d’efectuar un tràmit previ 
d’autorització. Si esteu interessats, demaneu informació a la direcció de la Reserva. 

 La caça del cérvol (segons Pla Tècnic) comença l’1 d’octubre i no es practica en caps de setmana. Les 
batudes de porc senglar es fan en cap de setmana; podeu sol·licitar el calendari de batudes de tota la 
temporada a la direcció de la Reserva. 

 Consulteu a la direcció de la Reserva a partir de l’1 de setembre per conèixer les darreres novetats.  

http://www.pallarsjussa.net/boumort
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GUIA D’ACTIVITATS PER A ESTABLIMENTS TURÍSTICS A LA RESERVA DE BOUMORT                                              

Rutes circulars amb vehicle 4X4 

Aquestes rutes, marcades al plànol en color blau, són tres de les principals que es poden realitzar a la Reserva. 

S’han seleccionat ja que es tracta de voltes circulars molt representatives dels diferents ecosistemes i paratges 
d’interès de la Reserva i transcorren íntegrament per vies obertes a la circulació motoritzada (accés lliure). 

  RUTA “A”: Valls de Carreu i la Coma, des del pantà de Sant Antoni fins la cota 2.000m (prop Cap de Boumort). 

                           L’accés es pot fer per Hortoneda, per Pessonada o per Bóixols (coll de Llívia). 

  RUTA “B”: Vessants del Riu Major (Baén, Cuberes i Pentina). Accés per Gerri de la Sal o per Taús. 

  RUTA “C”: Vall de Cabó, entorn del Cap de Boumort i serra de Sant Joan (accés per Organyà o per Bóixols). 

En cas de realizar-les amb 4x4: Les rutes transcorren durant gairebé tot el seu recorregut per pista sense asfaltar, 
pel que es recomana efectuar-les amb vehicle 4x4. Cal tenir present que la durada aproximada de cada una de les 
rutes proposades és d’unes 3-4 h. 

En cas de realizar-les amb BTT: Cal tenir present que són totalment ciclables i que la seva durada és d’unes 9 h. 

Servei de taxi: Existeixen empreses autoritzades que ofereixen visites guiades amb vehicle 4x4. Consulteu el web per 
conèixer les seves dades de contacte.  


