Instruccions d’ús del passaport Explora el Parc
Llegeix les següents instruccions abans de començar a utilitzar el teu passaport, hi
trobaràs informació útil i la correcció d’algunes errades detectades.




Cal que el passaport estigui numerat, comprova-ho a la pàgina 1. Els mapes-guia
sectorials del Parc et serviran per ubicar millor els espais on segellar. Els trobaràs a
les oficines del Parc i altres establiments.
Les activitats que es podran segellar seran aquelles programades a l’agenda del
Parc Natural, que porten a terme les empreses acreditades pel Parc. Les activitats
que porten a terme les empreses acreditades pel Parc que no estiguin incloses a
l’agenda d’activitats vigent, no es podran segellar.



Les empreses acreditades per fer-ho són:
o Aubèrria: www.auberria.cat
o Balmes Blancs: www.balmesblancs.com
o Guies de Muntanya de l'Alt Pallars: www.guiesdemuntanya.com
o Obaga: www.obagaactivitats.cat



A les fires indicades en el passaport, hi haurà un estand del Parc on segellar el
passaport, o bé hi haurà una entitat col·laboradora que se’n farà càrrec.
A la pàgina 6 del passaport, hi ha una errada: la fira número 40 és la Fira del
Xorret d’Aigua Clara de Sort i no la Fira de Tírvia.
Sota el segell de cada activitat realitzada o mirador visitat, haureu d’escriure el nom
de l’activitat o mirador, segons s’escaigui. Als miradors trobareu una xapa referida
al programa Explora el Parc pròxima al panell interpretatiu. Caldrà que calqueu,
amb un llapis de grafit, el pictograma indicat amb la icona distintiva del mirador.
Cal portar sempre un llapis grafit.








Per tal de segellar als refugis participants del programa Explora el Parc, caldrà fer
una consumició. Els refugis participants són:
o

Refugi del Gall Fer del Bosc de Virós (Alins). Al mapa correspon
amb el núm. 34

o

Refugi d’Estaon (Vall de Cardós). Al mapa correspon amb el núm.
35

o

Refugi del Gerdar (Sorpe). Al mapa correspon amb el núm. 37

o

Refugi l’Abadia de Montenartró (Llavorsí). Al mapa correspon amb
el núm. 38

El passaport s’anirà omplint als llocs que s’indica al propi passaport i que poden
variar d’un any per l’altre depenent dels establiments adherits al programa.
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Equipaments i establiments adherits a Explora el Parc, no
inclosos al mapa del Passaport
En els següent llistat trobareu tots aquells miradors, refugis, i comerços que no estan
citats en el passaport, degut a que s’han incorporat posteriorment. La ubicació
d’aquest punts, es troba actualitzada en el mapa que va adjunt amb aquest document.


Els miradors que s’han incorporat:

22M: Mirador de Coll de So. Vall de Santa Magdalena, Farrera.

23M: Mirador del Burganàs. Massis de l’Orri, Llavorsí.

24M: Mirador del Pui de Bellero. Vall de Cardós, Bonestarre.

25M: Mirador de Grau. Vall de Santa Magdalena, Ars.

26M: Mirador del Gorgs de Lladrós i Benante. Vall de Cardós,
Lladrós.

27M:Mirador del bosc de Boldís. Vall de Cardós, Boldís Jussà i
Sobirà.



Els refugis participants són:

4R: Refugi del Fornet. Valls d’Àneu, Alòs d’Isil.

5R: Refugi de la Basseta. Vall de Santa Magdalena, Sant Joan de
l’Erm.

6R: Refugi de Vallferrera. Vall Ferrera, Àreu.

8R: Refugi Ras de Conques. Vall de Santa Magdalena, Ars.

9R: Refugi Comes de Rubió. Massís de l’Orri, Rubió.

10R: Refugi Vall de Siarb. Massís de l’Orri, Llagunes.

11R: Refugi de la Pleta del Prat. Vall de Cardós, Tavascan.



Els comerços i botigues participants són:

1C: Formatgeria Tros de Sort. Massís de l’Orri, Sort.

2C: Formatgeria La Peça d’Altron. Massís de l’Orri, Sort.

3C: Formatgeria Casa Mateu. Massís de l’Orri, Rialp.

4C: Formatgeria Montsent de Pallars. Massís de l’Orri, Rialp.

5C: Associació Obrador Xisqueta. Massís de l’Orri, Rialp.

6C: Poma de Muntanya. Valls d’Àneu, Escalarre.



Les RECOMPENSES són:
o Recompensa 10 segells: gorra + punt de llibre
o Recompensa 20 segells: a escollir entre la bossa de roba del Parc o un
embolcall d’entrepà reutilitzable (boc’n’roll – a partir de setembre de
2020) + joc de pòsters
o Recompensa 30 segells: samarreta + quadern per colorejar
o Recompensa 40 segells: a escollir entre el Joc Aprèn (fins a esgotar
existències) o la guia de flora i fauna del Parc
o Recompensa 50 segells: val per un circuit de franc pel Parc Pirineu
aventura (d’Alta Ruta). Properament, altres opcions a escollir
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VOLS OBTENIR MÉS SEGELLS?

Descarregat l’aplicació DEIXA’T GUIAR al teu mòbil, registrat en el QUADERN DE
CAMP.
El quadern de camp és un joc interactiu disponible a l’APP de l’Alt Pirineu ‘Deixa’t Guiar
Alt Pirineu’. En aquesta aplicació per a dispositiu mòbils hi trobareu, a més, tota la
informació necessària per gaudir del territori: rutes interpretades, tota la xarxa de
senders, punts d’interès, serveis turístics, un mapa interactiu,... Amb les 20 fitxes del
quadern de camp tindreu la informació necessària per saber identificar cada una de les
espècies. Heu d’obtenir una fotografia de cada espècie, seguint les indicacions i pistes
de les fitxes. Cada fotografia obtinguda es converteix en segells com els reptes
d’Explora el Parc, i, segons el mateix escalat, podeu anar sumant conjuntament
segells, que es transformaran en recompenses i altres premis.



Més informació a:

Android

IOS

Descobreix TERRITORI OS….busca en els oficines del Parc natural el passaport
del PAS DE L’OSSA, descobreix el seu territori i suma segells i més recompenses....

RECOMPENSES
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Localització dels miradors, refugis i establiments actualitzats

Aquestes localitzacions corresponen als elements que es van integraral Passaport del projecte Explora
el Parc l’any 2016 (R-refugis, M-miradors, E-equipaments i C-comerços/botigues). Pel que fa als
integrants del projecte incorporats a la versió inicial del passaport, cal que us fixeu en el mapa i el
llistat que trobareu en el vostre Passaport. A poc a poc, anem incorporant les novetats en el format
més entenedor. Disculpeu les molèsties que això us pugui ocasionar.
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