
Al costat de la zona de pícnic, passada l’esplanada, 
trobem el mirador de Sant Antoni, amb vistes que 
abasten des de la Berruga fins al Balandrau. S’hi veu 
el Taga al centre i les poblacions de Ribes de Freser i 
Campdevànol. 

El mirador del Fortí de Sant Antoni es troba ubicat 
després de l’ermita, en un fortí observatori de la Línia 
P. Té una panoràmica excepcional, que va des de la 
Tosa d’Alp fins a Bruguera. En aquesta panoràmica 
destaquen els Torreneules, molts pobles de la Vall de 
Ribes i el granòfir de Ribes.

EIN obagues del Rigat: tot i que hi passa la carretera 
i la via del tren, el riu Rigat, en aquest punt, dibuixa 
una estampa pirinenca coberta per boscos de ribe-
ra, amb vernedes i obagues humides. Vall tranquil·la i 
ben conservada per a la contemplació de la natura.

Mirador paisatgístic al bosc de la vila amb vistes a 
Fontalba, Núria i Finestrelles, així com al poble de 
Queralbs i al nucli de Serrat. Ubicat en un entorn de 
boscos alpins i zona d’esbarjo, a més d’un refugi, dins 
del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

EIN Capçaleres del Ter i del Freser: el paisatge es ca-
racteritza per terrenys abruptes amb forts pendents i 
valls obertes. Hi destaquen tant les pastures com els 
boscos de pi roig i negre. Zona protegida del gall fer i 
mussol pirinenc.

Per arribar a aquest mirador, un dels més espectacu-
lars del municipi, hem de partir de Bruguera, un barri 
format per masies a l’entorn de l’església de St. Feliu. 
Des d’aquí ens dirigim cap a coll de Jou i, tot pujant 
al Taga, a mà esquerra, el trobarem.  Està equipat 
amb taules i té una panoràmica que permet albirar 
des del Cuàs fins al Balandrau on s’hi destaquen cims 
de gairebé 3.000 m, com el Puigmal, i la majoria dels 
pobles de la Vall de Ribes. 

EIN serra Cavallera: es caracteritza pel seu relleu, fruit 
de l’erosió dels materials que la componen. Rica en 
fagedes i rouredes, ubicades en algunes obagues, 
també té pinedes de pi roig, prats i matolls. És un bon 
observatori faunístic.

A l’entrada de Ribesaltes (1.100 m) poble de cases i 
antigues masies, direcció a Tregurà,  trobem aquest 
mirador a peu de pista forestal. És un espai obert i 
proper a Ribes de Freser, que disposa de taules per 
fer un mossec, així com d’altre mobiliari, alhora que 
gaudim de les vistes, que van des del Taga fins a    
Puigllançada.

www.val lder ibes.cat

RUTA DELS
MIRADORS

R I B E S  D E  F R E S E R

Amb cotxe i a peu ens podem acostar a 
diferents racons de Ribes de Freser que 
ens permeten desconnectar del dia a dia i 
connectar amb la natura. El 41% de la su-
perfície del municipi està inclosa als Es-
pais d’Interès Natural.

www.ajribesdefreser.cat
Tríptic dissenyat per ISOAVENTURA

MIRADOR DEL

MIRADOR DEL MIRADOR DE

MIRADORS DE



Carretera de Bruguera GIV-5263 (6 km), direcció al Taga.

Carretera de Pardines GIV-5262 fins al trencant de 
Ribesaltes (2 km). Des d’aquest punt, continueu per la 
pista forestal, cap a Tregurà, fins al refugi (6 km).

Des del castell de Sant Pere, agafeu la ruta 2 Pla d’Erola 
de la xarxa Itinerànnia Vall de Ribes (4,6 km).

Carretera de Campelles GIV-4011 fins al trencant de 
Sant Antoni. Continueu per la pista fins a dalt de l’ermita  
(6 km).

Des del c. St. Quintí, agafeu el camí de Sant Antoni, tot 
seguint la xarxa Itinerànnia (1,9 km).

Carretera de Pardines GIV-5262 fins al trencant de 
Ribesaltes (2 km) i, des d’aquest punt, continueu per la 
pista que va a Tregurà i al refugi. Trobareu el mirador a  
mà esquerra.

Des del castell de Sant Pere, agafeu la ruta 5 Ventaiola 
de la xarxa Itinerànnia Vall de Ribes (1,5 km).
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