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Descobreix-me!

Els boscos de pi roig

Descobreix-me!

El mirador del circuit de les Fonts
Després de creuar el túnel ens trobarem un mirador des d’on podrem gaudir d’una 
vista espectacular de la vall central d’Andorra. Aprofita per fer fotografies del pai-
satge i enganxa-les aquí.

Sabries dir el nom de l’església que tens al davant?

Quin és el pic més alt que podem observar des d’aquí? Quina altitud té?

Seguint la vida d’un pi   

Durant el recorregut per la Vall trobaràs 
un munt de pinyes. Et proposem que agafis 
unes quantes llavors d’aquest fruit i que les 
plantis. Tingues cura del teu plançó i fes 
un reportatge fotogràfic o en vídeo del seu 
creixement. 

Passa a l’acció!

Et proposem...
Comparteix la teva experiència a les 
xarxes socials de la vall del Madriu-
Perafita-Claror i identifica les imatges 
amb l’etiqueta #vallmadriuperafitaclaror.

QUADERN DE CAMP

Observa el paisatge 
DE LA VALL DEL 
MADRIU-PERAFITA-
CLAROR

A les pinedes de pi roig, hi viuen molts ocells que s’alimenten de les seves pinyes o 
de les plantes del sotabosc, com ara l’abarset o el nabiu. Si guardes silenci, potser 
podràs detectar algun d’aquests animals. Marca els que vegis o escoltis.

Mallerenga emplomallada Reietó Pinsà comú 

Raspinell comú Mallerenga carbonera Picot negre 

Itinerari de RÀMIO



Bon dia, explorador/a!  
Soc la guilla Mena. Visc a la vall del Madriu i soc 
molt tafanera, per això em bellugo amunt i avall per 
conèixer històries del passat. 
Observa amb atenció i gaudeix d’un espectacle de 
gran bellesa i ple de sorpreses!
Ens veiem pel camí! 

Tot a punt!

Circuit de les Fonts

Coll Jovell
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Per acompanyar-me en l’aventura no oblidis por-
tar: calçat còmode, cantimplora, alguna cosa per 
menjar durant el trajecte i protecció solar. I tam-
bé: un llapis i colors, uns binocles i les gravacions 
dels cants dels ocells que has preparat a casa.

Pedres entre el verd
Al llarg del recorregut hem creuat algunes tarteres. Són acumulacions de roques en forma de blocs i còdols 
cantelluts que trobem als vessants de les muntanyes. 

Com creus que han arribat fins aquí?

Descobreix-me!

Sabies que...?
El granit està format per grans 
petits de quars, feldspat i mica. És 
molt dur i resistent i s’utilitza en la 
construcció. El pots trobar en alguns 
edificis de la Vall.

L’ofici de silvicultor

Des de ben antic, els habitants de la Vall han explotat el bosc per extreure’n recursos naturals, 
com ara la fusta, fent atenció a no malmetre l’entorn. 

Si fossis silvicultor, quines feines hauries de fer? Tria les respostes correctes.

Descobreix-me!
Descobreix-me!

L’antic camí hidroelèctric d’Engolasters
A mitjan segle XX es va construir una gran xarxa de canals per tal d’aprofitar l’aigua del riu Madriu i produir 
energia hidroelèctrica. Fes un publireportatge dels elements testimonials d’aquesta construcció que trobis 
pel recorregut. Enganxa les fotos aquí.

Aquest camí també 
es coneix amb el nom 
de camí dels Matxos. 
Per què creus que 
s’anomena així?

1Plantar molts arbres de cop.

4Mantenir els arbres més forts i ben desenvolupats.

2Aclarir els arbres joves més dèbils i poc resistents al vent o a la neu.

3Talar tots els arbres grans per aprofitar la seva fusta.

5Conservar arbres pare per escampar les seves llavors.Sabies que...?
La silvicultura és el cultiu dels 
boscos. Actualment es fan 
servir tècniques que respecten 
l’ecosistema natural del bosc.


