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LA PETJADA 
 
 
SOBRE EL PRODUCTE TURÍSTICSOBRE EL PRODUCTE TURÍSTICSOBRE EL PRODUCTE TURÍSTICSOBRE EL PRODUCTE TURÍSTIC    

Títol del producte “Descobertes de fauna al Pirineu” 

Segment al que va dirigit: 
 

Famílies amb nens ( de 6 a 14 anys) 
Grups escolars de Primària (cicles mitjà i superior) 
Grups escolars de Secundària 
Grups escolars de Batxillerat 

 

Temporada i/o dates concretes 
 

Descobertes durant la tardor de 2010: 
Dates disponibles:  

• del 23 al 30 de setembre 
• tots els caps de setmana d’octubre i novembre 
• i dates a convenir prèvia reserva 
 

Descobertes sobre la neu durant l’hivern de 2010-
2011: 

• periode de vacances de Nadal i setmana de 
Febrer 
tots els caps de setmana de febrer, març i abril  Forma de les rutes:   

En estrella: totes les nits al mateix allotjament de la 
Vall de Boí i/o Vall d’Aran. 

 Nivell dificultat de les rutes: 
* Nota: * Nota: * Nota: * Nota:     

• baix (menys de 3 hores 
caminant i de 300 m. de 
desnivell) 

• moderat ( entre 3 i 4 hores 
caminant i entre 200 a 500  
m. de desnivell) 

 
Grups familiars: de baix a moderat* 
 
Grups escolars: baix* 
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FITXA TÈCNICA FITXA TÈCNICA FITXA TÈCNICA FITXA TÈCNICA DE L’ACTIVITATDE L’ACTIVITATDE L’ACTIVITATDE L’ACTIVITAT    

 
Descripció general de 
les activitats 
proposades al catàleg 
  
 

 
Activitats als entorns del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici: 
 
Activitat 1 :Activitat 1 :Activitat 1 :Activitat 1 : observació directa d’isards i cabirols al sector de 
Conangles : mínim 3 hores de durada i dificultat baixa.  
Activitat preferentment de tarda. 
 

Activitat 2 :Activitat 2 :Activitat 2 :Activitat 2 : descoberta del territori de l’ós bru al sector de la 
vall de la vall d’Aran: mínim 4 hores de durada i dificultat 
moderada-baixa. Activitat de matí o tarda indistintament 
 
 

Activitat 3 :Activitat 3 :Activitat 3 :Activitat 3 : interpretació de rastres de fauna i observació 
directa d’aus forestals al Planell d’Aigüestortes: mínim 4 hores 
de durada i dificultat moderada. Entrada al Parc Nacional en 
taxis.  
Activitat  preferentment de matí. 
 

    

Dimensions dels grups 1. Grup mínim : 4 participants /guia 
2. grup màxim: 20 participants/ guia 
3. data màxima per cancel·lar la sortida : 5 dies 
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Descripció dels tineraris proposats: Descripció dels tineraris proposats: Descripció dels tineraris proposats: Descripció dels tineraris proposats:     

    
Activitat 1: observació directa d’isards i cabirols al sector de Conangles :Activitat 1: observació directa d’isards i cabirols al sector de Conangles :Activitat 1: observació directa d’isards i cabirols al sector de Conangles :Activitat 1: observació directa d’isards i cabirols al sector de Conangles :    
 
Durant tres hores aproximadamente es caminarà pel sector perifèric del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici denominat : Conangles. Es tracta d’una fageda 
mixte amb avets ubicada a la boca sud del túnel de Vielha, que forma part del sector 
més occidental del Parc. Aquesta àrea es caracteritza per formar part de la frontera 
entre la comunitat d’Aragó i alhora de les comarques de la Vall d’Aran i l’Alta 
Ribagorça.  
 
Durant els mesos d’octubre i ben entrat l’hivern és un indret interessant per a 
l’observació directa d’ungulats com l’isard, el cabirol  o bé el senglar. També és un 
indret molt acollidor durant la tardor ja que les fagedes prenen els seus millors tons 
ocres, amb molts arbres silvestres plens de fruits: moixeres, grèvols i saücs ens 
acompanyaran durant la nostra descoberta a peu. 
 
Els objectius d’aquesta activitat són : 

- Proporcionar als participants els coneixements bàsics sobre les fagedes 
pirinenques 

- Apropar als participants a l’observació directa de la fauna, especialmente 
d’ungulats i aus. 

 
 
 

Activitat 2 : descoberta del territori de lActivitat 2 : descoberta del territori de lActivitat 2 : descoberta del territori de lActivitat 2 : descoberta del territori de l’ós bru al sector de la vall de la vall d’Aran  :’ós bru al sector de la vall de la vall d’Aran  :’ós bru al sector de la vall de la vall d’Aran  :’ós bru al sector de la vall de la vall d’Aran  :    
 
Aquesta activitat es propasa al sector més meridional de la vall d’Aran, concretamente 
a les avetoses de la boca nord del túnel de Vielha. Tot caminant entre 3 a 4 hores es pot 
gaudir un paisatge forestal ferèstec, amb un sotabosc ple de molses i arbres de grans 
dimensions recoberts de líquens. Enmig d’aquest ambient, és fácil poder detectar què 
menja i com viu  l’ós bru del Pirineu.  
 
Els objectius d’aquesta activitat són : 

- Proporcionar als participants els coneixements bàsics sobre l’ecologia de l’ós 
bru i altres mamífers forestals del Pirineu. 

- Apropar als participants a l’observació i la interpretación directa de rastres 
d’aliments i senyals als arbres. 

 
 
 

Activitat 3: interpretació de rastres de fauna i Activitat 3: interpretació de rastres de fauna i Activitat 3: interpretació de rastres de fauna i Activitat 3: interpretació de rastres de fauna i observació directa d’aus forestals al observació directa d’aus forestals al observació directa d’aus forestals al observació directa d’aus forestals al 
Planell d’Aigüestortes:  Planell d’Aigüestortes:  Planell d’Aigüestortes:  Planell d’Aigüestortes:      
 
Durant tres o més hores es tracta de disfrutar d’un dels entorns més idílics de la nostra 
natura. Efectivament el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és un 
parc que ja ha complert els seus 54 anys des de la seva creació, i això ens permet 
d’observar-hi alguns pins o avets envellits que mai han tastat una destral o una 
motoserra, sens dubte tota una aula d’ecologia forestal a cel obert: observarem en 
detall com es descomposen els troncs morts, com s’hi alimenta la fauna de la zona 
(picots, insectes, cabirols i altres més). 
 
Els objectius d’aquesta activitat són : 

- Proporcionar als participants els coneixements bàsics sobre l’ecologia dels 
boscos envellits de forma natural. 

- Apropar als participants a l’observació i la interpretación directa de rastres 
d’aliments i senyals als arbres. 

 



LA PETJADA serveis ambientals, SL



Per Per quèquè el el nomnom de LA PETJADA?de LA PETJADA?

El pas de l’ home per la història sempre
deixa una “Petjada” 

De nosaltres depèn el reconeixement
actual d’aquesta, i de l’encert de les 

nostres pases mentres caminem vers
un futur més sostenible



ÀmbitsÀmbits de de treballtreball

SENDERISME INTERPRETATIU
- recuperació de camins i rutes tradicionals

- guiatges interpretatius dins d’ espais naturals

- realització de paquets turístics per agències

especialitzades en senderisme



ÀmbitsÀmbits de de treballtreball

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

- realització de cursos i xerrades especialitzades
de flora i fauna

- itineraris educatius per a escolars

- voluntariat ambiental



ÀmbitsÀmbits de de treballtreball

ESTUDIS NATURALÍSTICS I 
PROJECTES PER A :

- col.lectius particulars
- administració local i autonòmica

- propietaris de finques forestals



relaciórelació de lesde les activitatsactivitats realitzadesrealitzades perper
l’empresal’empresa durantdurant elsels darrersdarrers set set anysanys



CAMPANYES DE SENDERISME

Organització de cicles de xerrades per al gran públic durant els periodes
vacacionals de Setmana Santa al municipi d’ El Pont de Suert: 

“Vida i Natura d’ un racó dels Pirineus”

Primaveres del 2004, 2005, 2006 i 2007

Elaboració i execució d’ una campanya de senderisme interpretatiu denominada :
“Vida Aqüàtica i forestal del Salencar de Barruera”. 

Organizat per l’ Ajuntament de la “Vall de Boí” 

Estius del 2004, 2005 i 2006



CAMPANYES DE SENDERISME

Guiatges Interpretatius a la zona de La Terreta  (Pallars Jussà)

Organizat i coordinat per l’ Ajuntament de Tremp en col.laboració amb

l’Obra Social de Caixa Catalunya

Anys 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009



ActivitatsActivitats d’ d’ educacióeducació ambiental ambiental 
realitzadesrealitzades a la a la comunitatcomunitat d’ d’ AragóAragó

Disseny i realització del  Programa Educatiu  entorn al Parc Natural 
Posets-Maladeta per a les escoles públiques de la  Ribagorça.  

- Nivell educatiu: Infantil, Primària i ESO
- Cursos escolars  04-05, 05-06, 06-07 i 08-09 
- Coordinat per SODEMASA 

Atenció al públic al Centre d’ Interpretació del poble d’ Aneto 
(Parc Natural Posets-Maladeta.) 

- Períodes :  2004, 2005, 2006, 2007,  2008 i 2009
- Coordinat per SODEMASA



ActivitatsActivitats d’ d’ educacióeducació ambiental ambiental 
realitzadesrealitzades a   a   CatalunyaCatalunya

Disseny i realització de la Campanya de Sensibilització Ciutadana: “Fauna dera 
Val d’Aran”. Organitzada i coordinada pel “Conselh Generau”  de la Val d’ Aran , 
i de l’ Obra Social de Caixa de Catalunya. Consta de dues actuacions:

- Disseny de Material Educatiu:   pósters i CD-ROOM. 
- Execució del Programa Educatiu (monitories) dirigit a la població local 
d’ edat escolar. Cursos escolars 04-05 i 05-06.

Realització d’ itineraris naturalistes per a nens i nenes . 

Col.laboració amb Casals d’estiu organitzats pel Consell Comarcal de l’ Alta 
Ribagorça (El Pont de Suert, Vilaller i Vall de Boí). 

Períodes:  Estius 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008



ActivitatsActivitats d’ d’ educacióeducació ambiental ambiental 
realitzadesrealitzades al al PrincipatPrincipat d’ Andorrad’ Andorra

Disseny i realització,- conjuntament amb l’empresa andorrana AMBIOTEC-, del  
Programa Educatiu denominat: “Un Racó de Pirineu Andorrà”. 

- Organitzat pel Ministeri de Medi Ambient del Govern d’ Andorra.

- Coordinat pel Departament d’ Educació del Govern d’ Andorra.

- Nivell educatiu: Infantil, Primària I Secundària 
- Cursos escolars : 04-05 i 05-06



RedaccióRedacció de de PlansPlans de de GestióGestió
d’ d’ espaisespais naturalsnaturals

Col.laboració tècnica amb l’ empresa de serveis ambientals LA VOLA en 
l’elaboració del  Pla de Gestió de dos Espacis d’ Interès Natural de 
Catalunya:

- Embassament de Llesp, a la conca de la Noguera de Tor
- Sector septentrional de la Serra de Sant Gervás (prePirineu de Lleida) 

Tardor de 2004



ÁmbitÁmbit d’ d’ InnovacióInnovació i i promociópromoció de noves de noves tecnologiestecnologies
(en fase de (en fase de preparaciópreparació))

L’equip tècnic de LA PETJADA està treballant en la proposta de noves eines

per al desenvolupament sostenible de les comarques de muntanya, ...

“Creiem  en les ilimitades capacitats intelectuals de les persones, abans que en les idees

limitadores dels recursos naturals”. 


