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Instruccions d’ús:
Aquesta publicació és un conte-quadern per pintar. Trobareu pàgines 
a color i pàgines per pintar amb la vostra família. 
Els espais dibuixats són llocs reals del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
El treball s’ha fet amb el suport del Parc Natural de l’Alt Pirineu





Mira Bosc, 
un mussol!!

Jo us faré de guia!! 
Em dic Ot però tothom 
em diu Mussol-Ot...Va, 

deixeu-me que us 
ajudi  a caçar segells 

pel vostre 
passaport!

Benvinguts! 
El passaport de l’Explora 
el Parc us conduirà als 
indrets més màgics del 
Parc Natural

Si! Mostreu-lo 
allà on se us 
indica i us el 
segellaran

Diari de la Júlia
Que bé,  per fi estic de vacances. He decidit dir-li al meu bloc de 
viatge “Diari d’una exploradora”. Juntament amb la meva família hem 
vingut a passar les vacances al Parc Natural de l’Alt Pirineu, el 
més gran de Catalunya i de moment fa molt bona pinta, a veure com 
va això...

Un passaport? 
I com funciona?



Quines 
muntanyes!...i 

mira quina 
papallona!

Si voleu ser uns 
bons exploradors 

heu d’estar 
ben atents!

Ja hem fet un amic, és ben simpàtic! Es 
diu Mussol-Ot i ens ha dit que un bon 
lloc per on  començar a conèixer el Parc 
és el Pla de Boet, a la Vall Ferrera. 
Un lloc que recull l’essència d’aquest 
país. Anem  cap allà!

Segurament 
estem a prop 
del mirador, 
allí podrem 

segellar



Just quan 
estava tafanejant 
a prop de la roda, 
l’han engegat... 

Pobret, 
t'has quedat 

ben xop! 

Vols dir que 
no estaves 

fent una 
migdiada?jiji

Hi ha aigua per tot arreu. Ot també ens ha explicat que 
tota aquella força, l’han aprofitada els habitants d’aquí 
durant segles. Amb ella han generat electricitat, han fet 
funcionar molins per moldre gra i també serradores, com la 
que hem visitat al poble d’ Àreu.  Allí serraven grans 
troncs i alhora feien llum.



El Mussol-Ot 
s’ha quedat 

adormit. És clar! 
Es troba com 

a casa M’encanta 
aquest bosc, és tant 

màgic amb tots aquests 
colors. Estaria hores 

escoltant aquest 
silenci

Doncs a mi m’ha 
obert la gana. Vaig a 
cruspir-me l’entrepà 

i després mirem 
d’arribar al refugi, 

que allí també 
segellen!

(Ot viu al pla de nequa com surt al seu carnet de guia, en un arbre apadrinat)
Ot ens ha dut a un lloc molt especial, el bosc de Virós. Aquí hi ha molt equilibri 
entre les plantes, els arbres, els animals i les persones. Tots troben una forma de 
conviure. Ens ha explicat que hi ha molts tipus de bosc i que la llum juga un paper 
fonamental. Diu que aquí se sent a gust. Jo també!



Estem en una de les 
poques centrals 
d'aquestes caracte-
rístiques que es pot 
visitar. Aquest túnel 
ens conduirà a les 
turbines que generen 
electricitat. Ara som 
a 1km més o menys 
dins la panxa de la 
muntanya. Tota la 
central està excavada 
a la roca...

Ui, que fosc 
està aquí dins, 

no?

Mussol-Ot, 
tens problemes 

amb el casc!
jeje 

Un nou dia. Avui hem anat a conèixer una altra 
vall del Parc, la Vall de Cardós. Allí hem 
visitat un lloc espectacular, la central de 
Tavascan, que està excavada a la roca. Es 
l’única d’aquestes característiques que es pot 
visitar! Després  hem passejat pel poble, hem 
passat pel pont romànic i hem vist el Centre 
d’Interpretació de l’Aigua.

Que bé! Amb 
aquest ja tenim 
10 segells i el 
Parc ens regala 
unes gorres!

*Visita no recomanable a nens i nenes menors de 6 anys. 



Veieu? Són bordes. 
Abans cada família del 

poble més proper en tenia 
una, amb paller, quadra i 
una cabana per viure-hi. 

I tot això es conreava

Llavors, és com un 
poble abandonat, 

que emocionant....

I a 
temporades 
vivien aquí? 

ostres....

I de tornada Ot ens ha dut a una petita vall amagada, plena de prats 
i construccions ramaderes. La Vall d’Estaon és sorprenent!



Hem acabat la jornada a Ribera de Cardós. Allà ens han explicat que anti-
gament, pel Parc, rondaven bruixes divertides i minairons que feien tarters. 
Diuen que hi ha indrets com el Pla de Nèqua on es reunien...quines his-
tòries més al·lucinants!

Si us plau, em pot 
donar mitja unça 
de cervellets de 
mosca arrebossats?

Hola
Mussol-Ot

Has vist?...és 
una bruixa de 

debó!!

Li demanem 
que ens encanti 

l'amulet?...sembla 
bona!

 ...aish, 
és a mi?!



Un nou dia i avui toca les Valls d’Àneu. Quin lloc més autèntic! Hem estat 
a la Casa de l’Ós Bru d’Isil i hem après com viu aquest mamífer que torna 
a córrer pels nostres boscos. Ha estat el resultat de l’esforç dels ramaders, 
de les administracions, dels veïns i del Parc el que ha permès que l’Óssa, 
com la coneixen aquí, hagi tornat.

Què gran és...
Tranquil Mussol-Ot, 
és una maqueta per 
saber què fan quan 
hivernen i la mida 

que tenen!

GRRRR

Però què feu! Que 
el despertareu!!! Un secret...

Hi ha un animal al Parc 
que encara és més 
màgic... ja veureu quan 
acabeu el vostre viatge!



A la Guingueta d’Àneu hem trobat la Mollera d’Escalarre, on hi ha passarel·les 
i punts d’observació d’ocells ( “hides” que en diuen). Un d’ells és una torre 
de fusta des d’on hem observat  i  identificat ocells,  guiats per panells 
interpretatius. Allà hem segellat el nostre passaport, així recordarem bé tots 
els llocs on hem estat!

Ostres, 
quants ocells! mira, 

uns ànecs de coll 
verd...i aquell sembla 

una cigonya! Crec que 
és un bernat 

pescaire

Amb tant 
ocell m’està 
entrant una 

soneta...



Tot passejant entre cases velles li he preguntat a Ot com vivien antigament aquí 
i ens ha dut a Casa Gassia,  a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.  Allí ho hem 
vist clar! Era una vida dura, sense gaires comoditats, però eren molt enginyosos.

Abans, la gent es 
reunia al voltant del foc 
per menjar, escalfar-se 

i xerrar de com havia 
anat el dia...

Si, i no hi 
havia pas 
televisió 
com ara!

Ostres, havia 
de fer molt 
de fred oi?

I quina olla 
més gran...aquí 
hi cap un munt 

d'escudella!

Quin saler 
més guapet, 

tot fet de 
fusta.



Ostres, 
si menjo coses que 
no siguin ratolins 

em fa mal la panxa 
però és que estan 

tan  bons...uf!

Vinga va, 
en tastaré 

un trosset...

Els feu 
vosaltres 

mateixos oi?

Mmmm, 
són 

boníssims!

Avui és l’últim dia, Bosc i jo estem aprenent tantes coses que ens hem llevat d’un 
bot. Ot, tot i que és un dormilega, ja ens esperava a la porta de casa perquè avui 
toca conèixer  la Vall d’Àssua i el Batlliu. Pel que diu, allí hi ha diferents for-
matgeries i a ell li encanten els formatges!

Sí! m’alegra que 
us agradin!

Mussol-Ot, 
que no en 
vols tu? 



Finalment, encuriosida,  li he demanat a Ot quin era el misteriós animal que ens va 
parlar a la casa de l’Ós Brú d’Isil. Ens ha dit que tornéssim a mirar el mapa del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu...i l’hem vist! Tot el que hem anat visitant, les 

bordes, els pobles, les muntanyes, els rius... tot plegat forma un drac! Que genial ha 
estat!Un drac màgic, com la nostra visita a aquest país màgic!

Si! És un drac. 
Mireu, totes les seves 

taques són corbes 
de nivell!



ZZZzzz 
estic 

esgotat...

El Parc és tan gran! 
Han quedat moltes 
coses per veure, oi 

que tornarem?

Si, i ens han regalat 
samarretes i gorres. 

Heu vist que xuli?

Jeje, si si, 
ja es veu que 

us ho heu 
passat 
molt bé

Acabo el meu diari de viatge. Ja tornem  cap a casa. Al Port del Cantó hem fet 
l’últim esmorzar i hem explicat a la mare i al pare tot el que hem fet aquests 
dies. Al Parc Natural ens han donat un grapat de recompenses per ser uns bons explo-
radors! I ens hem acomiadat d’Ot fins la propera vegada. Estava tan cansat que s’ha 
quedat adormit mentre marxàvem. Ara que som exploradors, tornarem!




