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Brama del Cérvol 
Senderisme i acampada 2 dies

Una aventura de 2 dies en busca de fauna salvatge. 

Senderisme i acampada en mitja pensió. Ruta a peu 

per la Reserva de Boumort, situada dins del Geoparc 

orígens. Recorregut en busca de fauna salvatge i 

rastres en plena època d’aparellament del Cérvol, al 

Prepirineu més insòlit.  

ITINERARI  

Trobada a les 9:00 del matí del Dissabte amb els vehicles 

personals a la parada d’autobusos de La Pobla de Segur, 

revisió de material i desplaçament fins al pàrquing 

proper a la reserva.  Trobada amb el 4x4 i desplaçament 

al punt d’inici de la ruta. 

Inici de la ruta a peu per la reserva en busca rastres (La 

fauna que podem trobar si tenim sort: Cérvol, Cabirol, 

Isard, Senglar, Guineu, Trencalòs, voltor, Àguila Daurada) 

El recorregut transcorre per un poble troglodític on 

podem visitar les seves ruïnes.  

Instal·lació del campament, sopar mentre escoltem la 

brama i busquem fauna salvatge. Diumenge a l’albada 

esmorzar i continuació de la ruta circular fins a trobar el 

4x4 per a retornar al pàrquing . 

INCLÒS:  
• Guia de muntanya certificada AEGM / UIMLA 

nº1354. I Autoritzada 

• Transport 4x4 per anar i tornar al punt 

d’inici/final de la ruta. 

• Assegurança d’accidents.  

• Mitja pensió (Sopar Dissabte i Esmorzar 

Diumenge) 

• Tendes de Campanya i Marfegues 

• Material de Cuina 

NO INCLÒS:  
• Àpats durant l’activitat. (dinar tipus pícnic del 

Dissabte)  

• Material esportiu i personal 

• Tot el que no esta especificat a l’apartat “Inclòs”  

 

PUNT DE TROBADA: Parada d’autobusos de La Pobla de 

Segur.  

DURADA DE L’ACTIVITAT: Des de les 9 :00h del matí del 

Dissabte fins a les 13 :30 del Diumenge  

QUAN:   
� 18-19 Setembre 2021 

� 25-26 Setembre 2021 

� 2-3     Octubre     2021 

� 9-10   Octubre     2021 

NIVELL DE L’ACTIVITAT: Mitjà, requereix de participants 

amb bona condició física, el recorregut no consta de 

passos tècnics, es apte per a nens majors de 10 anys 

acostumats a caminar per muntanya. 

RECORREGUT: Total en dos dies: 16Km + 923m -923m 

PREU: Per tal d’aconseguir preus justos, el preu de 

l’activitat varia en funció del número de participants.  

Preu per persona en activitat de dos dies:  127 € 

*Cal un mínim de 4 participants per a confirmar la 

sortida, en cas de no arribar al grup mínim es 

retornarà el 100% del import.  
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MATERIAL RECOMANAT A PORTAR DURANT L’ACTIVITAT. 

MATERIAL PERSONAL 

• Motxilla de 35L. Aprox. 

• Sac de dormir 

• Calçat per caminar 

• Calçat per al campament (tipo crocs) 

• Muda per a caminar 2 dies 

• Muda per al campament (malles, samarretes tèrmiques...) 

• Polar 

• Anorac o plumes 

• Gorro d’abric 

• Frontal 

• Cantimplora plena d’aigua 

• Medicines personals (si escau) 

• Raspall de dents i pasta de dents 

• Mascareta 

• Binocles (molt recomanat) 

• Camara fotogràfica (molt recomanat) 

• Mòbil (carregador i power bank o bateria externa)  

• Gorra pel sol (opcional) 

• Ulleres de sol (opcional) 

• Menjar (Picnic pel dinar del Dissabte) 

• Plats, coberts, tassa 

• Farmaciola 

• Sabó o gel hidroalcohòlic 

• Paper de WC 

• Bossa de plàstic per als residus 
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DADES LEGALS  

Les Activitats i cursos oferts es duen a terme per Marta Cambras, Tècnica Esportiva en mitja muntanya, titulada pel 

Ministerio de Educación y Ciencia, amb competències en la formació i conducció d’activitats a la Muntanya. A més, la 

guia esta associada a la “Asociación espanyola de Guias de Montanya” AEGM nº 1354. I comprta amb els permisos 

Forestals adients per a portar a terme les activitats dins del marc legal del estat Espanyol.  

SORTIDES ORGANITZADES INSCRIPCIONS  

Per tal de fer la reserva l'usuari ha de facilitar les seves dades (nom cognom, DNI, i data de naixement i dies que es 

volen reservar, per e-mail a martacambras@gmail.com o whatsapp al 609 962 949 i realitzar el pagament 

mitjançant transferencia bancaria del 30% del cost total de la reserva. I realizar el pagament total de la reserva 8 dies 

abans de començar l’activitat (número de compte especificat per e-mail)  

Una reserva només es considerarà confirmada un cop s'hagi realitzat el pagament.  

ANUL·LACIONS I CANVIS 

Anul·lació per part del participant: si algun participant és dona de baixa per causes alienes a a l’organització de 

l’activitat i ho comunica 7 dies o més abans de la data programada de la sortida, li serà retornat el 80% de l'import 

de la inscripció. Si causa baixa entre 6 i 2 dies abans de la data de la sortida se li retornarà el 50% de l'import de la 

inscripció. Si un participant causa baixa el dia abans, el mateix dia de la ruta o no es presenta a l'activitat, no se li 

retornarà cap import. Retorn del 100% fins a ultim mínud per causes de força major o covid, justificades. Si un 

participant ha d'abandonar un cop començada l'activitat, no se li retornarà cap import.  

Anul·lació per seguretat: La guia es reserva el dret d'anul·lació de la sortida organitzada si les condicions 

meteorològiques i/o del terreny així ho aconsellen. La valoració de les condicions meteorològiques i/o del terreny la 

realitzarà la guia de muntanya, d'acord amb el seu criteri tècnic. La guia es reserva el dret d'anul·lar una sortida per 

motius de seguretat en qualsevol moment. En cas que l'anul·lació per motius de seguretat es produeixi qualsevol 

moment abans del començament de la ruta guiada, la guia procedirà a la devolució íntegra de l'import de la ruta 

guiada. En cas que l'anul·lació es produeixi un cop l'activitat ja hagi començat, es retornarà el 50% del import total de 

l’activitat. · Anul·lació per part de la guia: La guia es reserva el dret d'anul·lar una sortida organitzada per causes de 

força major. Aquesta fet es comunicarà al participant per e-mail o telèfon com a molt tard 2 dies abans de la data de 

la sortida. Aquesta circumstància suposa la devolució de la totalitat del pagament que l'usuari hagi efectuat (100% 

de l'import) per a la reserva de l'activitat. 

Sol·licitud de canvi de data per part del participant: és requisit per poder-se efectuar el canvi de data que hi hagi 

dates disponibles al calendari de sortides guiades per a poder-se efectuar el canvi i, al seu torn, disponibilitat de 

places en la nova data sol·licitada; en cas que no sigui així, la sol·licitud de canvi de data tindrà el tractament 

d'anul·lació. Si algun participant sol·licita el canvi de data de la seva inscripció i ho fa 7 dies o més abans de la data de 

la sortida, la guia procedirà a efectuar el canvi. Si el canvi se sol·licita entre 6 dies i 3 dies abans de la data de la 

sortida, la gestió del canvi estarà subjecta a un recàrrec de 10 euros/persona a abonar per part del participant. La 

sol·licitud de canvi de data 2 dies abans de la data de la ruta tindrà el tractament d'anul·lació.  

Els participants que vulguin anul·lar la inscripció o vulguin efectuar un canvi de data hauran d'enviar un e-mail al 

correu electrònic martacambras@gmail.com La data en la qual s'hagi enviat aquest e-mail serà la que es considerarà 

com a data d'anul·lació o canvi per aplicar les corresponents condicions.  
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ACCEPTACIÓ ABANS DE FER LA RESERVA  

Tot aquella persona que vulgui contractar les sortides organitzades ha de llegir i acceptar aquest escrit en el moment 

de fer la reserva:  

1. Les activitats realitzades en el medi natural, com ara les raquetes de neu i el senderisme, són intrínsecament 

perilloses, en major o menor mesura segons les característiques de l'activitat i sortida concreta. En el procés de 

reserva, els participants han de confirmar que coneixen i assumeixen els riscos que comporta l'activitat proposada. 

Per aquest motiu, Marta Cambras declina tota responsabilitat pels danys que poguessin ocórrer fruit d'accions que 

estiguin fora del seu abast i de les condicions prèviament pactades.  

2. Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i al nombre i característiques de les persones que 

hi participin. Per això, els horaris i els itineraris es poden modificar o, fins i tot, suspendre en part o en la seva 

totalitat si les circumstàncies ho aconsellen, i es farà sempre sota el criteri dels guies de muntanya o tècnics 

acompanyants.  

3. El client afirma no tenir problemes físics previs a l'activitat, no haver ingerit medicaments que l'incapacitin per a la 

correcta realització de l'activitat, ni haver consumit, drogues, alcohol o algun tipus d'estupefaents abans o durant la 

realització de l'activitat. Les dones hauran de comunicar un possible embaràs a l'hora d'efectuar la reserva. Si alguna 

persona pren algun tipus de medicació, pateix alguna patologia o ha tingut alguna lesió recentment, ho haurà de 

comunicar en el moment de fer la reserva.  

4. Els menors d'edat hauran d'anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, i si no hauran de lliurar l'autorització 

i consentiment de participació a l'activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.  

5. El client ha de fer cas en tot moment de les indicacions i consells que el guia o tècnic li indiquin, així com mostrar 

respecte per tot el grup. La guia es reserva en tot moment el dret d'excloure aquelles persones el comportament de 

les quals comprometi la seguretat del grup. En cap cas, aquestes persones rebran una indemnització.  

6. En el cas que el participant porti material propi, aquest serà supervisat per la guía de muntanya i només es podrà 

utilitzar si es considera oportú.  

7. La guia no es fa responsable dels incidents ocasionats pel fet de no portar el material imprescindible indicat. es 

reserva el dret d'excloure un participant si no porta el material imprescindible.  

8. Si algun participant vol realitzar l'activitat amb un gos acompanyant, haurà de comunicar-ho abans de fer la 

reserva. 

COVID 19 

Degut a les circumstàncies actuals, els participants han de portar la mascareta de forma puntual durant els moments 

en els que la distancia de seguretat de 2m. no es pugui mantindre. 


