Important!
· Deixeu els “tresors” exactament al mateix lloc on els heu trobat.
· No us emporteu el que hi ha a l’interior dels recipients, i torneu-los
a desar tal com estaven.
· Els “tresors” no estan enterrats ni totalment amagats sota
d’objectes. No aixequeu, doncs, pedres, troncs, etc., ni feu forats.
· Per accedir fins als diferents estanys, circuleu per l’interior dels
camins senyalitzats.
· Respectiu la normativa de l’espai protegit.

Activitat de
Geocaching

Els estanys del Parc Natural

Estany de les Truites

Bassa de l’Estany Negre

Nom ______________________________
Cognoms __________________________
Correu electrònic ___________________
___________________________________
Adreça ____________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Estanys de Montmantell

Tresor 1

Tresor 2

Tresor 3

Tresor 4

Tresor 5

Segell

Segell

Segell

Segell

Segell

Com
Comjugar-hi
jugar
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 a les
rodalies d’alguns dels estanys glacials del Parc Natural, són
petits recipients plàstics, la situació dels quals es descriu a la
pàgina següent. Dins de cada recipient trobareu el material per
segellar les diferents caselles de la darrera pàgina. Alguns
dels tresors contenen una imatge QR, que enllaça amb un
web. La primera persona en accedir a aquest entorn d’internet
obtindrà un regal. Aquesta imatge QR s’anirà canviant de
posició per tal de fer el joc més interessant.
Si retorneu aquest full amb tots els segells a l’equipament per
a l’atenció dels visitants del parc d’Arinsal o a l’Oficina de
Turisme de les Fontetes, a la Massana, us enviarem un
certificat conforme heu completat l’activitat.

Geocaching

Geocaching
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Com
jugar-hi del Parc Natural
Els estanys
Els estanys glacials són un dels elements geològics més notables de l'espai protegit. El Parc Natural compta amb bona part dels elements lacustres de la meitat
occidental d’Andorra i es poden distingir fins a sis nuclis diferents d’estanys. Un fet remarcable és que aquesta àrea comprèn els estanys més alts del país
(concretament l’estany de Més Amunt dels Forcats, situat a 2.714 m, és el més alt d’Andorra). La majoria d’estanys del parc (l’estany de les Truites és d’origen
artificial) s’originaren per processos glacials d’excavació, fa aproximadament uns 30.000 anys.

Tresor

1

Tresor

Situació
Longitud: 1º 26’ 56.8’’
Latitud: 42º 34’ 38.4’’

Longitud: 1º 26’ 54.7’’
Latitud: 42º 35’ 55.4’’

5

Pista
Al marge sud, més o
menys al centre, de
l’estany
de
les
Truites. Sota una
cavitat formada per
una gran roca

Tresor

Pista
A uns 10 m de
l’extrem sud del
primer dels estanys
Forcats
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En un dels tresors trobareu
un codi QR. La seva localització
anirà variant durant els mesos
d’estiu. La primera persona que
el trobi i accedeixi a l’enllaç,
guanyarà un regal del parc.
Aquest pot ser una
excursió a cavall, un sopar
per a dues persones, etc.

Situació
Longitud: 1º 26’ 09.5’’
Latitud: 42º 35’ 05.2’’

3

Pista
Molt a prop de la
bassa de l’Estany
Negre, a uns 8 m
del pivot de plàstic
del
recorregut
interpretatiu
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Tresor
Tresor
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Situació
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Situació

Situació

Longitud: 1º 28’ 10.0’’
Latitud: 42º 36’ 13.0’’

Longitud: 1º 26’ 12.1’’
Latitud: 42º 35’ 18.9’’

Pista

Pista
A l’extrem nord-oest
de l’estany Negre,
sota una paret de
pedra

1
2
3
4
5

Pista i camí del Pla de l’Estany
Camí del refugi de Comapedrosa
Camí de l’Alt de Comapedrosa
Camí del pic de Sanfons
Camí de Percanela-les Fonts

6 Camí de Montmantell
7 Camí dels Forcats
8 Camí del Clot del Cavall
9 Camí del Coll de les Cases
10 Circuit Interpretatiu

Al
primer
dels
estanys
de
Montmantell,
en
unes
pedres
grosses prop de la
sortida d’aigües

