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Explora el Parc
Turisme familiar al Parc Natural de l’Alt Pirineu

Butlletí informatiu nº1 Agost 2020

Comença de nou, l’Explora el
Parc el programa de turisme
familiar del Parc Natural de l’Alt
Pirineu.

Com puc ser explorador/a del Parc?

1.

Apropa't a la seu del Parc Natural a Llavorsí
(Pallars Sobirà)

2. Demana un passaport d’Explora el Parc

Amb el passaport en mà (ja
t'explicaré com) podràs anar
sumant segells per tot el territori,
per llocs que no coneixes i
d'altres que redescobriràs.
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Amb aquest butlletí no et perdràs
cap les propostes d'excursions,
activitats i experiències que pots
fer amb el teu passaport en tot el
Parc, pel teu compte o amb els
col.laboradors de l'Explora el
Parc (equipaments, productores
locals i empreses del territori).

(val

1 €) . Apuntaran

les teves dades perque no et
perdis cap novetat ni proposta

3.

Mira el mapa a les pàgines centrals del
passaport i veuràs el munt de punts on pots
segellar

A la web (exploraelparc.cat) hi ha totes les propostes per segellar el passaport
Vés sumant segells....hi ha recompenses!

obagaactivitats.cat

Avui parlem amb...Obaga
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Esperem que us sigui útil.
Benvingudes/ts a Explora el Parc!
Estàs preparada/t?
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Obaga és una empresa dedicada als serveis ambientals i assentada al
Pallars Sobirà. Està formada per Francesc i Montse i, amb més de 15
anys d’experiència, ens ofereixen un munt d’activitats per conèixer la
natura i aprendre d’ella. Obaga és una de les empreses que ha apostat
fermament pel programa Explora el Parc.
Com valoraries el programa Explora el Parc?

exploraelparc
exploraelparc
https://www.youtube.com/
channel/
UCT-zjEKR6lk71bB26znFa3w

El valorem com una gran iniciativa. Ens encanta la idea i
creiem que és molt motivadora. Una gran manera de
descobrir i motivar a les famílies envers el descobriment
del parc. No sols cap als miradors sinó també per
conèixer les empreses que hi treballem.
Quin tipus d’activitats segelleu?
Totes aquelles que surten a l’agenda del parc; tallers de
papallones, observacions astronòmiques, geocatching
naturalista...
Què milloraries del programa?

www.exploraelparc.cat

La difusió. Que arribara a més gent mitjançant les
oficines de turisme, punts d’informació, oficines del parc
natural.

Idea original: Aixortà, Nèqua i Sysmap
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PROPOSTA de 2 dies al PARC...
                            

C

Segell Explora el Parc
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A la Vallferrera (es diu així per què hi ha
jaciments de ferro) hi ha uns quants segells
que pots trobar. T'explico on són i com
arribar-hi!
El primer poble que trobareu és Araós, allí
hi ha Herbes del Pirineu
, el Pedro i la
Gemma us acompanyaran i us explicaran
coses molt interessants de les plantes de
les nostres muntanyes. Creueu el riu i amb
el cotxe arribareu a les Bordes de Virós i a
l'Ermita de Sant Llíser. Caminant fins al
Mirador de les Fargues
trobareu
vestigis d'aquest passat del ferro a la vall i
podreu segellar a la xapa que trobareu.
Us ha entrat gana? Al Refugi de Gall Fer
(també restaurant) us atipareu de bona
manera i amb us posaran un nou segell
podeu fer una caminada fins al Mirador de

Torredo
, amb cartells interpretatius
que us explicaran com s'extreia i que se'n
feia del ferro de la vall.
Tornant al fons de Vall podeu arribar a Alins
i disfrutar de la posta de sol des de la
misteriosa Torre de les Bruixes.
Apa, ja podeu tornar a casa a descansar!
Si l'endemà voleu completar la Vallferrera
us recomano una aproximació en taxi local
fins al Pla de Boet
, al peu de la Pica
d'Estats on al.lucinareu amb les muntanyes
pirinenques i si és estiu, amb els ramats de
cavalls i vaques. Busca la xapa, n'hi ha una
per segellar al teu passaport. I si hi ha un
lloc que no et pots perdre de la Vallferrera
és el Mirador de la Pica d'Estats
(tan

alta que és i com costa de veure-la!). Pots
anar en taxi fins a l'aparcament al peu del
Monteixo. Des d'allí un camí espectacular
et durà al Mirador on podràs segellar el teu
passaport.
Per acabar la tarda, i baixant de la Vallferrera, atura't a Àreu (quin poble tan florit!) i
visita la interessant Serradora d'Àreu
(estigues atent/a que també et posaran un
segell!). De tornada cap a casa encara
podreu contemplar un altra mítica posta de
sol al Mirador de Cassos
i aconseguir
encara un altre segell.
Wow! Dos dies intensos, ja et coneixes la
vall de dalt a baix. Enhorabona, tens un
munt de segells més al passaport!!

Ep!
No et deixis mai el
llapis quan vagis a
cercar segells

