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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Itinerari de la Llúdriga a Martinet
Itinerari de natura pel marge esquerre del riu 
Segre a Martinet

Montellà i Martinet, Cerdanya, Lleida, Catalunya

Dificultat     Baixa

Temps total efectiu     1:00h

Desnivell acumulat    35m

Distància total     2,8 km

Punt de sortida / arribada     Aparcament a Martinet

Població més propera     Martinet (Cerdanya)

Català

Llacs, rius 
i cascades

Famílies 
i nens

Flora i 
fauna
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INTRODUCCIÓ

Passejada de 2,8 km de longitud (anada i tornada) seguint el recorregut marcat de “l’Itinerari de la 
Llúdriga”. L’itinerari segueix en tot moment el curs del riu Segre pel seu propi marge. Al tram final de 
l’itinerari, guanyarem una mica d’altura i podrem admirar el curs del riu i els meandres que aquest fa 
des d’una bonica perspectiva elevada.

L’Itinerari de la Llúdriga a Martinet es troba dins de la Reserva Natural Segre-Prullans, que es va crear l’any 
1987 amb l’objectiu de garantir la supervivència de les darreres poblacions de llúdriga que quedaven a la 
Cerdanya. Durant l’itinerari anirem trobant panells que ens expliquen de forma amena i amb il·lustracions 
els elements més rellevants d’aquesta espècie i de la vegetació de ribera. És un itinerari fàcil i molt 
recomanable per fer amb els més menuts.

itinerari sentit de la ruta inici / final

EDITORIAL ALPINA. Serra del Cadí-Pedraforca (Parc Natural del Cadí-Moixeró). 1:25.000.
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Avançar en tot moment per la riba del riu Segre, un dels grans rius del Pirineu català 
i eix vertebrador de la vall de la Cerdanya.

Els dibuixos i explicacions que anem trobant al llarg de l’itinerari.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

       Inici de l’Itinerari de la Llúdriga 0:00h N 42.3591185º E 1.6966746º 990m

       Mirador de fauna 0:30h N 42.363126º E 1.7074080º 1.002m

       Inici de l’Itinerari de la Llúdriga 1:00h N 42.3591185º E 1.6966746º 990m

1
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES):  1:00h en total. 0:30h d’anada i 0:30h de tornada.

DESNIVELL ACUMULAT: 35m

DISTÀNCIA TOTAL: 2,8 km

DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Es tracta d’una excursió fàcil i apta per a tothom.

ÈPOCA: Tot l’any.

MATERIAL: Res en especial.

CARTOGRAFIA:

OBSERVACIONS: L’itinerari és adequat per fer amb nens: el camí és curt i presenta l’atractiu del riu i dels 
panells amb il·lustracions relacionades amb la llúdriga i l’ecosistema fluvial.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem per la carretera N-260 a Martinet, població situada entre La Seu d’Urgell i Puigcerdà. A l’altura 
de la parada d’autobusos de Martinet ens desviem cap al S i creuem el pont sobre el riu Segre que ens 
condueix cap a la zona d’instal·lacions esportives. Tot just hem creuat el pont ja tenim al davant el panell 
informatiu d’inici de l’Itinerari de la Llúdriga. Hi ha un espai habilitat per estacionar els vehicles.

· Serra del Cadí - Pedraforca (Parc Natural del Cadí-Moixeró), 1:25.000. Editorial Alpina.
· Cerdanya. Puigpedrós, Carlit, Tossa Plana y Puigmal. 1:25.000. Editorial Alpina.

Datum Europeu 1950
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RECORREGUT

L’Itinerari de la Llúdriga es troba a Martinet. El nucli de Martinet està situat a la riba N del riu Segre. 
Nosaltres remuntarem aquest riu per la seva riba S, i gaudirem doncs, de boniques vistes de Martinet amb 
el riu Segre a davant.

Comencem l’itinerari a la banda S del pont sobre el riu Segre que facilita l’accés a la zona d’equipaments 
esportius de Martinet. Aquí hi ha un pàrquing per estacionar-hi els vehicles, la Casa del Riu de Martinet i 
també un         panell indicador de l’inici de l’Itinerari de la Llúdriga (0:00h – 990m). Caminem primer pel 
passeig del riu, que ens queda a l’esquerra. A la nostra dreta hi tenim algunes cases. Al cap d’uns metres 
el passeig ja dóna pas a una pista de terra. Avancem ara pel costat del riu, aquest sempre a mà esquerra, 
i el camp de futbol de Martinet, a la dreta. Deixem el camp de futbol enrere i a la dreta ens trobem les 
escales del camí antic que uneix Martinet i Montellà. Nosaltres seguim pel camí que veníem, remuntant 
en tot moment el curs del riu. El camí fa un gir suau i ens orientem ara cap al N. Veiem ja el primer faristol 
informatiu de l’Itinerari de la Llúdriga. Al llarg de l’itinerari diferents panells ens informaran d’aspectes 
relacionats amb la llúdriga i amb la vegetació de ribera: on trobar-la, la seva distribució a Catalunya, el seu 
hàbitat, els rastres i els sons, els excrements i l’alimentació, la reproducció, els caus, i també informació 
sobre d’altres espècies que hi conviuen.

Les llúdrigues són mamífers que habiten en àmbits fluvials amb aigües molt netes i marges en bon estat. 
La contaminació dels rius i la degradació de les seves ribes degut a la intervenció humana van estar a punt 
de fer desaparèixer la llúdriga de la Cerdanya a mitjans del segle XX. Les polítiques de protecció del medi 
ambient i control de les conques fluvials i els programes de reintroducció de la llúdriga han fet possible 
preservar aquest mamífer aquàtic. Al llarg de l’itinerari podem anar observant la vegetació típica de ribera. 
A tocar del curs del riu hi ha les plantes que viuen amb les arrels sempre submergides a l’aigua, després 
ens trobem els arbustos, amb l’estructura ben adaptada per aguantar les crescudes del riu, i finalment els 
arbres (pollancres, verns, freixes i oms).

Arribem a un punt on el camí es fa més estret i se separa uns metres del curs del riu. Ens comencem 
a enfilar suaument pel vessant de la muntanya. Una mica més endavant arribem ja al capdamunt de la 
petita pujada i podem veure als nostres peus un dels meandres del Segre. Ens trobem al punt més elevat 
de l’Itinerari de la Llúdriga a on es troba l’últim panell de l’itinerari. Aquest punt és un          mirador de fauna 
(0:30h - 1.002m) privilegiat sobre el riu Segre.

Girem cua i realitzem la tornada fins al       punt d’inici de l’itinerari (1:00h – 990m) pel mateix camí 
d’anada. Per aquells que ho vulguin, des del mirador de fauna el sender continua (direcció E) seguint el 
curs del riu Segre aigües amunt fins a Sant Martí dels Castells.

1

SABIES QUE...

Els abocaments incontrolats i la destrucció 
de lleres va estar a punt de fer desaparèixer 
la llúdriga dels nostres rius? La protecció 
del medi natural i els programes de 
reintroducció han permès recuperar aquesta 
espècie a casa nostra.

       

NO ET PERDIS...

La visita a la Casa del Riu a Martinet, on 
podràs conèixer millor els ecosistemes 
fluvials.
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LA LLÚDRIGA

La llúdriga (Lutrinae), també anomenada llúdria en algunes contrades, és un mamífer 

carnívor de la família dels mustèlids, té una llargada d’aproximadament 1m i pesa 

uns 20 kg. Les llúdrigues s’alimenten de peixos, granotes i altres animalons aquàtics 

que cacen amb la boca, normalment als vespres i a la nit, ja que aquest és un animal 

bàsicament nocturn. Les llúdrigues són grans nedadores i poden estar a sota de 

l’aigua fins a 6 minuts sense respirar. Quan surten de l’aigua, acostumen a avançar 

fent saltirons, deixant marcades al terra les seves característiques petjades de 5 dits i 

membrana interna.

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà

El parc dels búnquers de Martinet dóna a conèixer un element de la 
història recent fins ara totalment desconegut. Els visitants realitzaran un 
recorregut pels diferents búnquers i elements històrics acompanyats 
d’un monitor. Es troba situat a 1 km de Martinet i ha esdevingut un reclam 
turístic per la regió i pel municipi

Casa del Riu de Martinet

La Casa del riu consisteix en una mostra museogràfica sobre els 
ecosistemes fluvials: el curs principal del riu, el bosc de ribera i la fauna 
associada. Complementant l’exposició hi ha una petita arbreda amb les 
espècies vegetals més representatives del bosc de ribera i un itinerari 
de natura dedicat a la llúdriga, un dels animals més emblemàtics dels 
ambients fluvials.

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. 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.

Àrea de pícnic de Martinet

Al poble de Martinet, a l’inici de la carretera que puja cap a Montellà i 
Estana, trobem aquesta àrea de pícnic. Aquest espai, al costat del riu 
Segre, disposa de 5 taules i de bancs de pedra per poder descansar, 
menjar i gaudir de la natura en aquesta bonica població de la Cerdanya.

Coordenades GPS: N 42.3588766º E 1.6919081º


