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He completat el reco�regut!
El meu nom és
tinc
anys,
i he completat el joc de Geocaching del Circuit Interpretatiu del Comapedrosa.
He visitat el parc el dia

acompanyat/da per

A més, la resposta a l’enigma és:

i

Si trobeu tots els tresors i llegiu amb molta atenció les frases que hi ha
dins els tresors, descobrireu un enigma. Si l’endevineu i retorneu aquest
full omplert a la Caseta del Parc, al Centre d’Interpretació del
Comapedrosa (CIC) o a l’Oﬁcina de turisme de la Massana, rebreu
un obsequi.

Més informació:
Oﬁcina de turisme de
la Massana
Plaça de les Fontetes s/n
Tel.: (+376) 835 693
turisme@comumassana.ad
www.lamassana.ad

Centre d’Interpretació
del Comapedrosa
Ctra. d’Arinsal, 5
Tel.: (+376) 837 111
cic@comumassana.ad
www.comapedrosa.ad

El geocaching (o geocerca) és una
activitat ludicoesportiva que consisteix en
buscar “tresors” amagats mitjançant un GPS.
En aquest cas els “tresors”, que estan amagats en
diferents indrets del Circuit Interpretatiu, són petits
recipients plàstics, la situació dels quals es descriu a la
pàgina següent. Dins de cada recipient hi ha un paper
amb una frase, que haureu d’escriure a la casella
corresponent d’aquest full. És important, doncs, que porteu
llapis o bolígraf.

Caseta del Parc
Tel.: (+376) 647 021

Info�mació del circuit
Longitud: 1,2 km • Desnivell: 90 m

i

Inici: Berenador del riu
Pollós

F

Final: Rodalies del dic
d’Arinsal

El Circuit Interpretatiu per a famílies
El Circuit Interpretatiu pretén oferir una introducció, fàcilment accessible i segura, a les característiques naturals i
culturals de l’espai. És un recorregut de diﬁcultat baixa, amb una longitud d’uns 1,2 Km. Comença al berenador del
riu Pollós i acaba a les rodalies del dic d’Arinsal, i disposa d’àrees de pícnic i 10 elements de senyalització interpretativa, amb l’objectiu d’informar o interpretar sobre el terreny aspectes del medi físic, biològic o humà.
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Situació

Longitud: 1º 28’ 42.9’’
Latitud: 42º 34’ 79.0’’
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Impo�tant!

Situació

Longitud: 1º 28’ 52.1’’
Latitud: 42º 34’ 82.7’’

Aquesta activitat només
es pot realitzar des de
l’1 de juny ﬁns
al 30 de setembre.

Pista
Prop del mur de pedra
seca que es comenta
al cartell interpretatiu
número 2.
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Longitud: 1º 28’ 47.9’’
Latitud: 42º 34’ 81.5’’
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Ben a prop del cartell
interpretatiu número
3, que parla de ﬂora.
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Deixeu els “tresors”
exactament al mateix lloc
on els heu trobat.
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Situació

Longitud: 1º 28’ 39.2’’
Latitud: 42º 34’ 81.9’’

Pista
Busqueu prop del pont
de fusta que sobrevola
el riu Pollós.

Com tro�ar
els treso�s
La situació de cada tresor
s’indica al plànol i al costat
us en donem la longitud i
la latitud, que us
facilitaran la seva cerca.
Introduint les coordenades en un GPS o en
qualsevol sistema de
georeferenciació, podreu
ubicar la situació aproximada dels tresors.
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No us emporteu els fulls
que hi ha a l’interior dels
“tresors”, i torneu-los a
plegar tal com estaven.
Els “tresors” no estan
enterrats ni amagats sota
d’objectes i, a més, són
visibles des dels camins.
Circuleu, doncs, pels
camins marcats i no
aixequeu pedres, troncs,
etc., ni feu forats.

A l’àrea de pícnic, on
hi ha taules i bancs
de fusta.
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Longitud: 1º 28’ 51.8’’
Latitud: 42º 34’ 72.1’’

Pista
Busqueu entre les arrels
d’un avellaner i un beç,
a prop del cartell interpretatiu número 8.
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Situació

Longitud: 1º 28’ 62.7’’
Latitud: 42º 34’ 66.9’’

P i
núm.
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Elements de senyalització interpretativa
Caseta del Parc
Pàrquing

Pista
Molt a prop del cartell
interpretatiu número
10, que tracta d’allaus
i geologia.

