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OGASSA (RIPOLLÈS)
Alberg rural i centre dinamitzador
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El Negre és un mas del segle XIV rehabilitat com alberg i centre
d'activitats i d’informació senderista , per fer xarxa i potenciar els
recursos, productes i serveis de la comarca.
Ofereix també espais de recés, de creació, de formació i de difusió de
llegats com Gandhi, Ramon Llull i Lluís Maria Xirinacs.
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El seu entorn permet fer caminades curtes i llargues per la zona,
excursions per la riera, banyar-se als gorgs, pujar al Taga, visitar el
romànic proper,...
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Forma part d'El Camí de Vidabona, una ruta que recorre la variada
natura prepirinenca i que, en el seu sentit simbòlic, representa el camí a
la plenitud individual i col·lectiva en quatre etapes inspirades en Ramon
Llull i el Dietari Final de Xirinacs.
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El Negre també ofereix recursos per a
joves i grans, famílies, instituts i grups
d’educació en el lleure , enfocats a
explorar la pròpia vocació.
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