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Gaudeix de l’entorn i la tranquil·litat de Ribes 
de Freser, així com del comerç de qualitat i 
proximitat. Un poble de sensacions fruit de la 
diversitat i els bons serveis turístics.

OXIGENA’T
R I B E S  D E  F R E S E R

www.val lder ibes.cat

Tríptic dissenyat per ISOAVENTURA

Els  costums i les tradicions presents al llarg de la 
història han deixat petjada en llocs i activitats, al-
gunes ja centenàries, com el cinema i els esports 
d’hivern; el concurs de gossos d’atura, pioner de 
Catalunya, i els golluts i el met de Ribes.

La gastronomia s’enriqueix de productes i fruits del 
bosc recollits al territori. Els ingredients, les receptes 
i el gust de cada plat són una mostra del bon servei, 
ben arrelat, a taula.

Si t’interessa el patrimoni arquitectònic de dife-
rents èpoques, hi és present amb vestigis romànics 
d’esglésies i ermites disseminades pels nuclis agre-
gats; el castell de St. Pere, d’època medieval, i cons-
truccions d’estil noucentista. Paga la pena, també, 
passar una estona als diferents espais museístics, 
com el del cremallera, les centrals hidroelèctriques, 
el dedicat a Joan Triadú i el dels gegants de Ribes, 
que t’acostaran als orígens de la vila.



La riquesa natural de l’entorn és el principal atractiu 
de la zona, amb vegetació pròpia de l’alta mun-
tanya. Hi pots descobrir panoràmiques inesperades 
des dels miradors i, fins i tot,  viure l’experiència de 
fer la via ferrada, al centre del poble, que et farà 
aflorar emocions verticals.

Si vols passar una bona estona sense pressa ni es-
très, no hi ha res com una ruta en bicicleta, que 
et permetrà fer una immersió en la natura mentre 
gaudeixes d’una aventura sobre dues rodes, res-
seguint carreteres i pistes secundàries que et faran 
sentir la vida més que mai, amb veritables ports de 
muntanya.

L’aigua esdevé una part important de la identitat 
de Ribes de Freser, on tres rius, el Freser, el Rigat i el 
Segadell, es creuen al centre del poble i hi dibuixen 
una Y. Aquesta unió dels tres rius és l’aiguabarreig, 
un punt neuràlgic del municipi. No deixis passar 
l’oportunitat de remullar-te en les abundants fonts, 
dolls, torrents i basses, autèntiques piscines naturals.

Ribes també és una destinació excel·lent per a la 
pràctica espiritual. Hi ha llocs immillorables per me-
ditar, per respirar, per sentir i, en definitiva, per gau-
dir de la teva part més profunda dins de boscos o 
prats singulars, que permeten tenir cura del cos i de 
l’ànima.

Vagis on vagis, qualsevol moment és bo per sentir-te lliure. Fer-ho, a més, d’una manera saludable a 
través de les rutes naturals, pot afegir-hi un plus. Aquestes rutes naturals et permetran gaudir dels en-
cants paisatgístics i històrics de Ribes de Freser, caminant per les rutes senderistes de la xarxa Itinerànnia 
www.itinerannia.net. Fins i tot podràs fer marxa nòrdica a prop de cims emblemàtics de la Vall de Ribes. 

Aprofita per entrenar-te, agafar un bon estat de forma i millorar la teva salut mitjançant les propostes lú-
diques esportives de The trail zone i OTR. Aquests itineraris, a més, s’adapten de mica en mica a diferents 
col·lectius, de manera que sumen capacitats.


