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Excursió clàssica i molt popular des del poble 
d’Organyà fins a la bonica ermita encimbellada  
de Santa Fe
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

   Oficina de turisme d’Organyà 0:00h 558m 42.211674º 1.328464º

   Molí 0:05h 586m 42.214023º 1.324077º

   Masía de La Borda 0:15h 651m 42.214344º 1.315781º

         Coll Marí 0:50h 899m 42.209533º 1.305931º

   Coll de Prats 1:20h 1.128m 42.209271º 1.299297º

   Ermita de Santa Fe 1:30h 1.210m 42.208950º 1.301526º

   Oficina de turisme d’Organyà 2:30h 558m 42.211674º 1.328464º

“Muntanya d’Alinyà. 1:25.000” propietat de la Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:30h en total. 1:30h des d’Organyà fins a l’ermita i 1:00h per 
tornar a Organyà pel mateix camí

DESNIVELL ACUMULAT: 660m

DIFICULTAT: Mitjana.

ÈPOCA: Tot l’any.

CARTOGRAFIA:
· Muntanya d’Alinyà. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: S’inclou en aquesta guia l’etiqueta “Famílies i nens” perquè és una ruta molt popular a la 
zona que des de sempre han realitzat nens, joves i grans i no presenta cap dificultat tècnica. Cal tenir en 
compte, però, el desnivell elevat que cal superar

 INTRODUCCIÓ

Ruta lineal de 8,1 km de longitud (anada i tornada) a la muntanya de Santa Fe, l’elevació més oriental 
de la serra de Sant Joan. La ruta ascendeix per un corriol a l’obaga que supera un desnivell notable en 
molt poca distància. El camí remunta un fort pendent per entremig de la pineda, passa pel monument 
a Verdaguer i assoleix el cim de la muntanya de Santa Fe, on s’aixeca l’ermita i des d’on es gaudeix 
d’una gran vista panoràmica. Es tracta d’un itinerari sense cap dificultat tècnica però amb un desnivell 
considerable.

Organyà és un municipi de l’Alt Urgell situat a uns 558m d’altitud, a la vall del Segre, entre les poblacions 
d’Oliana i la Seu d’Urgell. Limita amb el riu Segre a llevant i amb la serra de Sant Joan a ponent. La 
muntanya de Santa Fe, amb la seva ermita al cim, està situada a l’extrem oriental de la serra de Sant Joan 
i s’alça majestuosa sobre el poble d’Organyà. Des del cim es domina una extensa panoràmica sobre la 
vall de Cabó i la vall del Segre, amb el mosaic de camps de conreu del fons de vall i la gran multitud de 
muntanyes i serres que conformen la complexa orografia d’aquesta zona.

Tocar la campana de l’ermita de Santa Fe.

Veure volar els voltors sobre la muntanya de Santa Fe.

Admirar l’orografia espectacular de la vall del Segre.

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA
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 RECORREGUT

Comencem la ruta a l’oficina de turisme d’Organyà (0:00h - 558m), situada a la plaça de les Homilies. 
Seguim la carretera C-14 en direcció a Oliana (S) i prenem el primer trencall a mà dreta (O). Pugem per 
l’avinguda Santa Fe i deixem enrere les últimes cases d’Organyà.

Arribem al Molí (0:05h - 586m), deixem la carretera de la vall de Cabó i agafem un camí de carro a mà 
esquerra. En aquest punt trobem un rètol i un planell de la Ruta de Santa Fe. Avancem per un camí de carro 
entre camps, pastures i horts en direcció O i en paral·lel a un petit canal per on baixa l’aigua. Passem pel 

masía de La Borda (0:15h - 651m) i continuem amunt pel camí força ample, entre pastures. Deixem 
enrere a mà esquerra una bassa i travessem la carretera asfaltada d’Organyà a Montanissell. Durant el 
recorregut, a més dels rètols grocs que senyalitzen la Ruta de Santa Fe, també anirem trobant uns rètols 
vermells que corresponen a un circuit de trail-running i que ens indiquen la distància i els desnivells 
acumulats des de l’inici, i el pendent mitjà dels següents 500m. 

A partir d’aquí enfilem per un corriol per l’interior de la pineda tot creuant diverses vegades l’antic camí 
carreter a Santa Fe. El quart cop que arribem a la pista -l’antic camí carreter-, la seguim uns 100m cap a 
l’esquerra fins que arribem al coll Marí (0:50h - 899m). Just a l’esquerra del coll s’alça una escultura 
dedicada a Mossèn Cinto Verdaguer. Continuem ascendint pel corriol en direcció a unes parets calcàries on 
hi sobrevolen els voltors. Guanyem altura fent llaçades fins que arribem al peu de de la cinglera, des d’on 
gaudim de bones vistes.

A partir d’aquí el camí planeja, resseguint la cinglera, amb vistes a la vall de Cabó, amb algun tram un xic aeri 
però sense dificultats. Finalment arribem al coll de Prats (1:20h - 1.128m). En aquest punt arriba una pista 
forestal que puja pel vessant solà de la muntanya de Santa Fe. Nosaltres girem a l’esquerra i seguim el 
sender en direcció E per entremig d’una brolla de romaní fins que arribem a l’ermita de Santa Fe (1:30h 
- 1.210m).  Després de tocar la campana de Santa Fe tres cops, com és costum, des del mirador de l’ermita 
gaudim de les extenses vistes sobre la vall del Segre i les serres prepirinenques.

Retornem pel mateix camí, gaudint de les vistes de la serra de Sant Joan i la vall de Cabó. Finalment arribem 
a l’oficina de Turisme d’Organyà (2:30h - 558m).

NO ET PERDIS...

Tocar tres cops la campana de l’ermita de Santa Fe quan arribis al cim, com és costum entre la gent 
d’Organyà.
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

 QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Les Homilies d’Organyà

L’any 1904 es va descobrir a la rectoria d’Organyà un dels textos literaris més 
antics escrits en llengua catalana. L’original es troba guardat a la Biblioteca 
de Catalunya (Barcelona) però a Organyà podem veure’n una reproducció. 
Al municipi s’hi celebra anualment la Fira del Llibre del Pirineu (a principis 
de setembre) i diversos concursos i esdeveniments literaris.

Coordenades GPS: 42.211797º 1.328642º

Els dòlmens de la vall de Cabó

A la vall de Cabó hi trobem un gran número de monuments megalítics, fet 
que demostra l’existència de pobladors des d’èpoques prehistòriques. La 
vall de Cabó està situada al costat dret orogràfic del riu Segre, a tocar del 
poble d’Organyà, i la seva extensió i característiques fan que sigui ideal per 
descobrir amb bicicleta.

Coordenades GPS: 42.235521º 1.247701º

 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem a Organyà per la carretera C-14. Organyà està situat entre Oliana (S) i la Seu d’Urgell (N). Just en 
un revolt al mig del poble trobem la plaça de les Homilies i l’oficina de Turisme, punt d’inici de la ruta.

SABIES QUE...

A l’ermita de Santa Fe s’hi guardava una serp dissecada? Segons diuen, mesurava 30 pams de llargada 
i l’havia portat fins aquí, com a exvot, un missioner que va tornar de l’Àfrica. Mossèn Cinto Verdaguer 
deixa constància d’haver-la vist l’any 1883 en el recull del seu diari d’excursions. Malauradament, 
aquesta i d’altres curiositats foren destruïdes l’any 1936.
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!
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