CAT

GUIES DE
MUNTANYA
TIRANT
MILLES

Som una empresa de gestió d’activitats al medi natural entre les
que s’engloben els guiatges esportius d’aventura, la formació
d’esportistes de muntanya, els guiatges d’interpretació turística
i natural i l’assessorament a empreses, entitats o administracions
relacionades amb el sector.
Tirantmilles.com és fundada l’any 2009, de les inquietuds de dos joves per oferir uns serveis turístics de qualitat i pròxims al territori
utilitzant les activitats al medi natural, aconseguint així més conscienciació, millora i preservació de l’entorn.
Els nostres productes intenten augmentar la qualitat del servei
turístic en zones rurals i amb poc desenvolupament.
Ens proposem assolir l’excel·lència dels nostres productes amb
esforç, treball i dedicació, però som conscients que això tan sols
s’aconsegueix valorant qui i com ho porta a terme, doncs, la clau
per aconseguir oferir un producte excel·lent rau en comptar amb
un equip de persones també excel·lent.
El personal de la nostra empresa és coneixedor del territori, respectuós amb l’entorn, és de tracte pròxim amb les persones i
sobretot, sap transmetre serenitat i confiança en les zones de repte
on és més necessari gestionar el risc en muntanya.
L’experiència d’aquests anys i les col·laboracions realitzades ens
avalen i ens motiven a seguir millorant i adaptant-nos al nous
reptes que ens depara el futur.

Mariona Martin Grau
Administradora de Tirantmilles.com

CAT

GUIES DE
MUNTANYA TIRANTMILLES
El servei de guies de muntanya es basa en les diferents disciplines esportives, conduint als
usuaris per espais verges i realitzant diverses activitats de muntanya on predominen les sensacions de descoberta, repte i superació personal.
Aquesta és la relació de totes les activitats que desenvolupem: Excursionisme – senderisme
(anual), BTT (anual), Descens de barrancs (secs: anual) (estacional), Vies ferrades (anual), Salt
de pont (anual), Escalada en roca i gel (estacional), Alpinisme (estacional), Circuits o curses
d’orientació (anual), Tirolina (anual), Raquetes de neu (estacional), Esquí de muntanya – “Split
board” (estacional), Taller de refugis de neu (estacional).
Les activitats “anuals” es desenvolupen durant tot l’any, les “estacionals” tenen una temporalitat
i depenen del clima i de la zona on es desenvolupen.
Pels més exigents en el coneixement i la descoberta de la història, la cultura, l’educació ambiental i la gastronomia, comptem amb guies intèrprets i guies locals que ens acompanyaran i
ajudaran a descobrir els punts més característics del nostre patrimoni, explicant aquells detalls
i anècdotes populars que fan destacar la nostra identitat i que fan del nostre, un territori únic.

CAT

TREKKING
AL PONT TIBETÀ

TREKKING BUSA

Itinerari d’excursionisme al municipi d’Odèn. Es
tracta d’un sender equipat d’un recorregut de
8 quilòmetres que transcórrer per camins poc
marcats i que travessen la profunda Rasa de la
Perdiu amb un pont penjant de 35 metres de llarg.
En aquest recorregut es visita una cova habilitada
dels “Emboscats”(refugiats de la guerra civil).

Itinerari d’excursionisme que dóna la volta al Pla
de Busa. Ruta molt interessant per la diversitat
d’atractius a visitar com: el cingle sud de fins a
145 metres d’alçada i 1,2 km de llarg, l’ermita de
Sant Cristòfol de Busa, la Presó, les entrades dels
avencs espeleològics, l’ interpretació geològica de
la serra de Bastets i la història de l’exèrcit refugiat
durant la guerra del Francès.

Des de Solsona: 35 minuts
Edat: a partir de 7 anys
Requisits: no patir vertigen.
Preu: 35€/participant, amb un mínim de 2
participants.
Temps: 3h – 4h
Època: tot l’any
Dificultat: Molt fàcil

Des de Solsona: 35 minuts
Edat: a partir de 7 anys
Requisits: portar bon calçat de muntanya.
Preu: 35€/participant, amb un mínim de 2
participants.
Temps: 4h
Època: tot l’any
Dificultat: Fàcil

Requereix un dipòsit

Depèn del temps
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Esports aquàtics
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TREKKING
SANT HONORAT
Recorregut per senders rocosos que permeten
visualitzar les espectaculars fondalades dels
terrenys conglomerats. Un cop al cim es gaudeix
de la vista de gran part dels embassaments
d’Oliana i Rialp. Un itinerari d’excursionisme molt
recomanable per un terreny molt poc concorregut.
Des de Solsona: 50 minuts
Edat: a partir de 9 anys
Requisits: portar bon calçat de muntanya.
Preu:45€/participant, amb un mínim de 4
participants.
Temps: 6-7h
Època: Tot l’any
Dificultat: Difícil

Requereix un dipòsit

Depèn del temps

TREKKING
½ DIA O 1 DIA
Itineraris que et podem recomanar segons les
característiques del participant, realitzant cims i
circulars a tot al Pirineu (Pedraforca, Pica d’estats,
Cavalls del Vent, Carros de Foc...). Els mesos de
juliol i agost guiatges possibles a Chamonix, el
Montblanc o el Tour del Montblanc .
*Característiques i especificacions a consultar.
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Esports aquàtics
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VIA FERRADA

DESCENS DE BARRANCS

Itinerari per camí equipat i via ferrada, que
permet fer una iniciació al món vertical de les vies
ferrades. Primer es fa un bateig al pont tibetà fent
la travessa dels passamans de la Bauma dels
emboscats, i seguidament s’enfila a les parets de
fins a 80 metres d’alçada de la cascada o Salt de
la Perdiu.
Des de Solsona: 35 minuts
Edat: 7 anys
Requisits: no patir vertigen.
Preu: 45€/participant, amb un mínim de 2
participants.
Temps: 3-4 h
Època: Tot l’any
Dificultat: Poc difícil

Descens pel llit d’un riu engorjat on superem els
ressalts amb la tècnica del ràpel, saltant o fent
tobogans. Segons el perfil de l’usuari i època de
l’any, es realitza un barranc més aquàtic o amb
més maniobres de cordes.
Des de Solsona: 30 minuts
Edat: 7 anys
Requisits: cal saber nedar, portar banyador,
tovallola i bambes o botes (millor sempre si són
de canya alta) per portar durant el descens.
Preu: 45€/participant, amb un mínim de 2
participants.
Temps: 3 - 4h
Època: realitzable de l’Abril fins a l’Octubre; altres
mesos consultar.
Dificultat: variable segons descens i perfil de
grup, de Fàcil a Tècnic.
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SALT DE PONT
O PÒNTING

BICICLETA TOT
TERRENY BTT

Saltar d’un pont amb la tècnica pendular. El salt
de pont consisteix en saltar d’un costat del pont
lligat de doble corda amb un arnés integral; les
cordes estan ancorades al costat contrari del
saltador, produint així, un gran pèndul. Alçada del
pont 22 metres, pèndul de 16 metres.
Des de Solsona: 15 minuts
Edat: 16 anys amb permís patern
Requisits: Firmar declaració jurada que s’està en
perfecte estat de salut.
Preu: 35€/salt.
Temps: 15 min
Època: Tot l’any
Dificultat: Fàcil

Circular a l’embassament de Sant Ponç. Circular
de 17,5 km per terreny amb molt poques
pendents; itinerari ideal per famílies. A l’estiu es
pot realitzar una parada a fer un bany i la resta de
l’any alternar les parades per realitzar observació
de fauna i flora.
*Altres rutes a la carta, a consultar.
Des de Solsona: 10 minuts
Edat: 7 anys
Requisits: saber anar amb bicicleta
Preu: 35€/participant, amb un mínim de 2
participants.
Temps: 2-3h
Època: Tot l’any
Dificultat: Fàcil
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CURSES D’ORIENTACIÓ
Activitat per fer en grup (empresa, amics, comiats,
família, etc.), on diversos equips competeixen per
trobar un seguit de balises en el mínim temps
possible, amb l’ajuda d’un mapa i una brúixola i
utilitzant el sentit de l’orientació. Pot ser terrestre
o semi (mig aquàtica mig terrestre). Es realitza als
voltants del mateix allotjament dels participants
si l’entorn ho permet, o a l’entorn de La Caseta del
Pantà, a l’embassament de Sant Ponç.
Des de Solsona: a consultar segons ubicació del grup.
Edat: 7 anys
Requisits: posar a prova el treball en equip.
Preu: a consultar segons perfil de grup i viabilitat
de terreny, de 360 a 450€ Orientació terrestre.
Temps: 3-4 hores
Època: Tot l’any
Dificultat: Fàcil o de menys a més dura.

Requereix un dipòsit

Depèn del temps

ESCALADA
Itineraris verticals d’escalada esportiva o escalada
clàssica, amb nivells d’iniciació i perfeccionament.
Opció de lloguer d’equips pels guiatges.
Des de Solsona: a consultar
Edat: 7 anys
Requisits: no patir vertigen
Preu: a consultar
Temps: a consultar
Època: Tot l’any
Dificultat: De Fàcil a Molt difícil

Activitat de nit
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RAQUETES DE NEU
Circular a la muntanya del
Padró dels quatre Batlles, el
cim més alt de la comarca
del Solsonès. Segons les
condicions de neu varia el
punt d’inici de l’excursió,
recorrent el màxim de
distancia per zones de neu
verge on no ha trepitjat
ningú. La sensació de
muntanya i espai natural
verge es troba garantit.
Des de Solsona: 40-50
minuts
Edat: 7 anys
Requisits: portar roba i
calçat d’hivern, adequat per
la neu.
Preu: 35€/participant, amb
un mínim de 2 participants.
Temps: 2-3h
Època: De Desembre a Març.
Dificultat: Fàcil

Requereix un dipòsit

ESQUÍ DE
MUNTANYA I FORA
PISTES

SPLITBOARD

Modalitat d’esquí de neu
fora pistes, on el participant
ascendeix a la muntanya
amb la tècnica d’esquí de
muntanya i fa el descens
amb la tècnica d’esquí.
Es disposa de diversos
descensos i itineraris a tot
el Pirineu, especialitats a
Aran, Ribagorça, Pallars i
Andorra. Opció de lloguer de
material.
Des de Solsona: a consultar
Edat: 16
Requisits: bona condició
física i saber esquiar
Preu: a consultar
Temps: a consultar
Època: De Desembre a Març.
Dificultat: Difícil-Molt Difícil

Modalitat de surf de neu
fora pistes, on el participant
ascendeix la muntanya
amb la tècnica d’esquí de
muntanya i fa el descens
amb la tècnica de surf de
neu. Es disposa de diversos
descensos i itineraris a tot
el Pirineu, especialitats a
Aran, Ribagorça, Pallars i
Andorra. Opció de lloguer de
material.
Des de Solsona: a consultar
Edat: 16
Requisits: bona condició
física i fer snowboard.
Preu: a consultar
Temps: a consultar
Època: De Desembre a Març.
Dificultat: Difícil-Molt Difícil
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LA CASETA DEL PANTÀ
Descripció: L’establiment de
lloguer de caiacs La Caseta
del Pantà s’ha posicionat com
una de les activitats estrella de
Tirantmilles.
L’establiment disposa de Bar
amb servei de recepció de visitants, informació turística de la
comarca i lloguer de kayaks.
El servei de bar i lloguer d’embarcacions tipus kayak, es situa
a peu d’aigua en una petita
península al pantà, sota l’ombra
dels arbres, en un dels millors
racons de l’embassament de
Sant Ponç, ofereix, segurament,
la millor posta de sol del Solsonès, amb unes vistes admirables a l’embassament i al nord
de la comarca.

A La Caseta del Pantà també s’hi
realitzen Concerts de Posta de
Sol programables durant l’estiu.
L’entorn ofereix la possibilitat de
trobar la millor zona de bany en
caiac, a peu o en btt, i passar el
dia en una de les platges d’aigua
dolça de l’embassament mentre
es gaudeix de la natura.
L’establiment disposa de
gandules còmodes, ideals per
gaudir de la posta de sol, juntament amb el servei de bar amb
un bon repertori de begudes,
cerveses i alguns còctels.
Localització: L’embassament
de Sant Ponç es troba situat als
municipis de Clariana de Cardener, Navès i Olius; s’hi accedeix

des de la carretera C55 sortida
Santa Susanna- Pantà de Sant
Ponç. A 30 minuts de Manresa i
a 1h 20 minuts de l’àrea metropolitana de Barcelona.
L’embassament disposa d’un
pàrquing gran, serveis públics i
zona de pícnic amb una font.
També existeix una pista perimetral que permet fer la circular al pantà a peu i amb bicicleta
sense fer grans desnivells
(150mt), i amb una distància de
17,5 quilòmetres.
L’entorn permet parar a fer un
bany en aigües turqueses, en un
dels molts racons que formen
el pantà; en parella, família o
amics, mentre es gaudeix del dia.
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LLOGUER DE CAIACS
‘LA CASETA DEL PANTÀ’
Lloguer de kayaks tipus auto-buidables que no
requereixen experiència prèvia. L’establiment
disposa d’estança per canviar-se i servei de bar i
“terrasseta” amb vistes al pantà, un espai ideal de
descans pels acompanyants.
El lloguer inclou l’explicació de les normes i el
funcionament, l’armilla salvavides, el kayak i el rem.
L’activitat disposa d’un total de 44 places útils de
kayaks de 1, 2, 3 i 4 participants, sent els de 3 i 4
participants ideals per famílies amb nens.
Des de Solsona: 10 minuts
Edat: 1-2 anys, sota responsabilitat dels pares.
Requisits: cal saber nedar; portar banyador,
tovallola, crema solar i sabates d’aigua o “xancles”.
Preu:
• 10€/h/participant
• 8,5€/h/participant de 5 a 12 anys
• A partir de 2 hores de lloguer es fa un 20% de dte.
Temps: activitat per hores
Època: Tot l’any sota reserva prèvia. Inici de
temporada mitjans de Maig fins a 10 de Setembre.
Obertura diària de 10.00 a 20.00 els mesos de
Juny, Juliol i Agost.
Dificultat: Fàcil

Requereix un dipòsit

Depèn del temps

STAND UP PADDLE
Lloguer de Paddles Surf o Stand Up paddle que
no requereixen experiència prèvia. Una activitat
apte per tots els públics i molt recomanada per
mantenir una bona condició física.
L’establiment disposa d’estança per canviar-se i
servei de bar i “terrasseta” amb vistes al pantà,
un espai ideal de descans pels acompanyants.
El lloguer inclou l’explicació de les normes i el funcionament, l’armilla salvavides, el paddle Surf i el rem.
L’activitat disposa d’un total de 10 places útils de
Paddle Surf.
Des de Solsona: 10 minuts
Edat: A partir de 7 anys, sota responsabilitat dels
pares.
Requisits: cal saber nedar; portar banyador,
tovallola, crema solar i sabates d’aigua o “xancles”.
Preu:
• 13€/hora/participant
• 10€/hora/participant de 7 a 12 anys
• A partir de 2 hores de lloguer es fa un 20% de dte.
• Per escolars i grups de més de 6 persones cal
reserva i pagament previ.
Temps: activitat per hores
Època: Tot l’any amb reserva prèvia. Inici de
temporada a mitjans de Maig fins a 10 de
Setembre. Obertura diària de 10.00 a 20.00 els
mesos de Juny, Juliol i Agost.
Dificultat: Fàcil
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ESCOLA
DE FORMACIÓ
TIRANTMILLES
L’escola organitza cursos per esportistes en les diferents disciplines d’esports de muntanya, amb la finalitat de transmetre
aquelles tècniques necessàries per poder fer una pràctica de
l’esport autònomament i amb total seguretat.
Aquests cursos es poden sol•licitar a la carta o organitzar per
calendari, adaptant-se a les necessitats dels usuaris segons
l’estacionalitat de cada activitat.
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CONSULTORIA
I SERVEI
PROFESSIONAL
Aquest servei es crea amb la finalitat de
resoldre i acompanyar totes aquelles necessitats o inquietuds que poden tenir les
empreses del sector per dinamitzar el seu
negoci. Des de servei de guies a la carta per
activitats exclusives, serveis tècnics d’avaluació i marcatge d’itineraris, muntatges d’esdeveniments, a consultoria i acompanyament
de nous productes al medi natural.

