
Què hi veurem 
Itinerari del mirador del Cap del Ras: 
Aquest itinerari consta d’un camí formigonat, de pendents 
suaus, de més d’un quilòmetre de llarg, que discorre entre 
prats subalpins i boscos de pi negre i ofereix una agradable 
passejada tot gaudint d’uns paisatges de muntanya 
d’excepcional bellesa. L’itinerari culmina al mirador del Cap 
del Ras, que ofereix una bona vista panoràmica de la 
Batllia i de bona part del Pirineu central, des del Puig 
Farinós a l’est fins al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici a l’oest, que es difumina a l’horitzó. Abans 
d’arribar al mirador, trobarem també una àrea de lleure 
amb taules adaptades per aturar-se a fer un mos. 

Mirador dels Orris: 
El mirador dels Orris ofereix una vista panoràmica 
espectacular de la cara sud del Prepirineu oriental, on es 
pot veure el massís de la Tosa, la serra del Moixeró, 
l’extrem est de la serra del Cadí, el Pedraforca i la serra 
d’Ensija, de més a prop a més lluny. Si hi ha sort, des del 
mirador també es poden veure grans rapinyaires volant, 
com ara voltors o el trencalòs. Durant el recorregut de la 
passera de fusta, sobre els pins també és possible veure-hi 
els trencapinyes, que solen sovintejar l’indret.

Com arribar-hi 
Itinerari del mirador del Cap del Ras: 
- Des de Bellver de Cerdanya: entreu al poble per la N-260, 
i des d’aquí aneu fins al nucli de Talló. Seguiu cap a la 
muntanya en direcció a la vall de l’Ingla i el refugi dels 
Cortals. A 1,8 quilòmetres passat el refugi, hi ha un 
aparcament; cal seguir a l’esquerra fins a trobar 
l’aparcament de l’itinerari (11,5 km de pista forestal en 
total). 
- Des de Riu de Cerdanya: cal arribar a Riu de Cerdanya 
per la C-16. Travesseu el poble en direcció al coll de 
Pendís, i seguiu la pista forestal principal 9,1 km fins a 
arribar a l’aparcament de l’inici de l’itinerari. 

Mirador dels Orris:  
Cal arribar a Bagà per la C-16, i, un cop dins el municipi, 
seguiu les indicacions cap a coll de Pal (BV-4024). Al 
quilòmetre 14,2, hi ha un aparcament de terra on comença 
la ruta del trencapinyes; cal travessar-lo i seguir per la pista 
forestal 1 km fins a arribar a l’aparcament adaptat del 
mirador dels Orris. 
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El Parc Natural del Cadí-Moixeró 
El Parc Natural del Cadí-Moixeró és un parc de muntanya, 
situat entre els 800 m al fons de les valls i els 2.648 m del 
Vulturó, de gran interès per la seva diversitat geològica, la 
vegetació i la fauna i amb una superfície de 41.060 
hectàrees que es reparteixen en tres comarques veïnes: 
l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya. 
De naturalesa calcària en la major part, el Parc Natural 
comprèn el conjunt orogràfic integrat per les serres del 
Cadí i del Moixeró, el massís del Pedraforca i bona part 
dels de la Tosa i el Puigllançada. 
La vegetació i la fauna del Parc presenten un gran interès, 
ja que les variades condicions climàtiques i d’altitud 
permeten l’existència d’espècies d’alta muntanya, 
eurosiberianes i mediterrànies. 
Així, compta amb espècies de flora tan interessants com 
l’orella d’ós (Ramonda myconi), el julivert d’isard (Xatardia 
scabra), l’esperó de muntanya (Delphinium montanum), el 
Dracocephalum austriacum i la genciana groga (Gentiana 
lutea). 
Pel que fa a la fauna, s’hi troben inventariats una gran 
quantitat d’invertebrats, amb la detecció d’una espècie 
d’aranya única al món. Entre els vertebrats, destaquem 
mamífers com l’isard (Rupicapra pyrenaica), el cérvol 
(Cervus elaphus), el cabirol (Capreolus capreolus), la marta 
(Martes martes) i el ratpenat argentat (Vespertilio murinus); 
ocells com el gall fer (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc 
(Aegolius funereus), el picot negre (Dryocopus martius), 
l’àguila daurada (Aquila chrysaetos) i el trencalòs 
(Gypaetus barbatus); rèptils com el llangardaix verd o lluert 
(Lacerta viridis) i la serp verd-i-groga (Coluber viridiflavus); 
amfibis com el tritó pirinenc (Calotriton asper) i la granota 
vermella (Rana temporaria), i també peixos com la truita 
(Salmo trutta), el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i 
el barb roig (Phoxinus phoxinus). 

Característiques 
Itinerari del mirador del Cap del Ras: 
Distància:  1.130 m 
Desnivell acumulat:  31 m 
Pendent màxim:  12% (excepte una rampa final del 15%) 
Accessibilitat:  accessible sense acompanyant 
Paviment:  passera de formigó tenyit amb rodapeu, de 90 cm d’amplada mínima, amb sobreamples cada 50 m 
aproximadament i una zona de descans a la meitat de l’itinerari. 
Aparcament adaptat:  sí, un vehicle. 

 
 
Mirador dels Orris: 
Distància:  100 m. 
Desnivell acumulat:  3 m. 
Pendent màxim : 12% 
Accessibilitat:  accessible sense acompanyant 
Paviment:  passera de fusta tractada amb rodapeu, de 90 cm d’amplada mínima i amb una zona de descans a la meitat del 
recorregut 
Aparcament adaptat:  sí, un vehicle. 

 


