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Catalunya Nord-Tractat dels Pirineus

INSCRIPCIONS: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Apunt d'història 

La Guerra dels Trenta Anys (1618 - 1648) fou un conflicte europeu que modificà contínuament les fronteres 
de nombrosos estats i que es prolongà entre França i la monarquia hispànica fins al 1659. 

El Regne de Castella, que s'alineà amb l'Arxiducat d'Àustria contra el Regne de França, ocasionà tota una 
sèrie d'exigències del rei i del seu conseller Gaspar de Guzmán y Pimentel, Comte-duc d'Olivares respecte 
als catalans: que col·laboressin amb diners i amb homes en una guerra que en res no afectava el Principat 
de Catalunya i en la que s'ataca Leucata, es revolta Palafrugell el 1638, s'assetja Salses, que és conquerida 
pels francesos i reconquerida el 1640 pels catalans. 

Les Constitucions de Catalunya, que el mateix rei havia jurat, garantien el dret dels catalans que l'assistència 
al rei es faria lliurement, mai per imposició. La Generalitat es va veure sotmesa a tota mena de pressions en 
la persona del seu president, Pau Claris, i del representant del braç militar, Francesc de Tamarit, que fou 
empresonat. Tot això donà lloc a la guerra que a Catalunya és coneguda com a Guerra dels Segadors 
(1640-1652) que acaba amb el Tractat dels Pirineus de 1659, i que suposà que la part de Catalunya 
coneguda actualment com a Catalunya del Nord passés a sobirania del Regne de França. 

Itinerari 

Dia 1: 5,2 km +450d // 5 km +200d -200d (opcional) 
PLA DELS AVELLANS - ESTANY NEGRE - ESTANY LLARG - ESTANY DEL RECÓ - BULLOSSES 

Dia 2: 6 km -350d 
BULLOSSES - PLA DE BONES AURES -  ESTANY DE LA PRADELLA - PLA DELS AVELLANS 

Catalunya Nord-Tractat dels Pirineus

Regió: Puigcerdà, Catalunya 
Nord 
Dificultat tècnica: baixa 
Dificultat física: mitjana-baixa 
Quilòmetres aproximats: 16 
Preu:155€ 
Activitat amb raquetes de neu 
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Preu  

El preu del viatge és de 155€. Hi ha possibilitat de complementar-ho amb els següents suplements: 

Assegurança de cancel·lació de viatge: 30€. L'assegurança s'ha de tramitar com a màxim 7 dies després 
del primer pagament. 

Habitació individual: 25€. Demanar disponibilitat a la organització abans de fer el pagament. 

Inclou: 
-Sopar de dia 10, esmorzar dia 11. 
-Allotjament en habitacions dobles amb bany. 
-Guia de muntanya. 
-Furgoneta de suport. 
-Assegurança d'accidents i responsabilitat civil. 
-Informació d'interès turístic i cultural. 
-Fruita, barretes energètiques, xocolata i fruits secs.

No inclou: 
-Picnic de ruta 

Catalunya Nord-Tractat dels Pirineus

Inscripcions i pagament de reserva 

Les inscripcions es realitzen directament a la web: www.atlasnatura.es. Cal omplir el requadre marró de 
"reserva un viatge". S'obrirà un altre formulari que cal omplir. Un cop envia't, rebreu un e-mail de confirmació 
de plaça. 

Durant el procés d'inscripcó, està detallat el pagament de la bestreta. Cal fer una transferència de 50€ al nº 
de compte: 

ES93 2100 0377 16 0100153497 (Caixa Bank). 
Codi BIC/SWIFT: CAIXAESBBXXX 

IMPORTANT: Indicar Nom i Cognoms al concepte de la transferència i enviar comprovant a la 
organització (info@atlasnatura.es) 

Dues setmanes abans del viatge, es liquidarà el resta de l'import. 

Allotjaments del viatge 

-Hotel Terminus, Puigcerdà.
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Condicions i cancel·lació 

ATLAS NATURA
Meritxell Gascon Piella 
Nº agència de viatges: AVBAL/690 
N.I.F: 53128019C 
info@atlasnatura.es 
Nº de col·legiada: 13850 Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC) 

-Les rutes i travesses s’impartiran per Guies de muntanya UIMLA, o tècnics esportius titulats per el Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

-Atlas Natura es reserva el dret de cancel·lar o modificar les activitats per raons meteorològiques o que 
poden afectar la seguretat del grup. 

-Si un/a participant no presenta el nivell requerit o acordat, tant tècnic com físic, Atlas Natura podria variar, si 
fos possible, l’itinerari o programa per a adaptar-se al nivell del participant. Així mateix, el guia podrà variar el 
programa en funció de las condiciones meteorològiques o de las condiciones de la muntanya, amb l’objectiu 
de garantir la seguretat. Com a últim recurs, en cas que un/a participant no segueixi el nivell físic-tècnic, 
estipulat abans de la contractació, el guia podrà suggerir l’escurçament o eliminació d’algun tram de la ruta 
per a ell. 

-El/La participant té la obligació d’informar a Atlas Natura sobre possibles problemes de salut, al·lèrgies o 
malalties cardiovasculars abans de contractar una activitat. Atlas Natura, no es fa responsable de malalties 
prèvies a l’activitat. 

-En el moment de contractar el viatge, s'accepten les condicions aquí descrites, al formulari d'inscripció. 

-Si es produeix una baixa fins un mes abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat. 
-Si la baixa es produeix fins 7 dies abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de l’import ingressat 
excepte el 20% de la totalitat de l’import en euros, en concepte de reserva. 
-Si la baixa es produeix fins el dia anterior de la sortida es retornarà el 50% de l’import total. 
-La no presentació el dia de la sortida representa la perduda total de l’import ingressat. 
-L’abandonament de l’activitat per causes personals representa la perduda total de l’import ingressat. 
-Qualsevol transport amb furgoneta de la organització és gratuït. En cap cas es retornarà l’import de bitllets 
de tren o avió ja emesos. 

Catalunya Nord-Tractat dels Pirineus


