TIPUS DE GUIATGES
GUIATGES DE MUNTANYA

INFORMACIÓ SOBRE GUIATGES

A LA MUNTANYA,

DIRECTORI DE GUIES DE L’ALT PIRINEU I ARAN

DEIXA’T GUIAR

www.sompirineu.cat/deixatguiar

PUNTS D’INFORMACIÓ
Ens acompanyen a fer un cim, un itinerari per la mitja
o l’alta muntanya, etc. També n’hi ha d’especialitzats
en barranquisme, escalada i altres activitats.

GUIATGES DE NATURA

FAUNA, GEOLOGIA, BOTÀNICA...

Oficines i agendes d’activitats dels
Parcs Naturals i el Parc Nacional
parcsnaturals.gencat.cat
Consulteu els llistats de guies-interpretadors
acreditats per cada parc natural

Oficines i webs de turisme comarcals i locals
www.visitvaldaran.com | www.turismealtaribagorca.cat
turisme.pallarssobira.cat | www.pallarsjussa.net
www.alturgell.cat/turisme | www.cerdanya.org

ASSOCIACIONS DE GUIES
Guies Intèrprets del Parc Natural de l’Alt Pirineu
guiespnap@gmail.com

GUIATGES CULTURALS

Guies Interpretadors del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici
www.guiesdelparc.org | guiesdelparc@gmail.com
Asociación Española Guías de Montaña
www.aegm.org | info@aegm.org

VÍDEOS DE GUIATGES ARREU DELS PIRINEUS
Ens mostren el ric patrimoni arquitectònic de
muntanya però també la cultura, les tradicions,
les llegendes...

GUIATGES DE
FOTOGRAFIA
Ens ajuden a fer millors fotos, a trobar llocs
fotogènics, a buscar les llums idònies, a capturar
instants únics.

Voleu gaudir de petites dosis de guiatges? A l’enllaç següent, i a
través de vídeos curts, descobrireu la gran diversitat d’activitats
guiades que es poden viure a l’Alt Pirineu i Aran. Veureu guies
en acció i escoltareu el testimoni dels participants.

www.sompirineu.cat/deixatguiar

IDAPA – INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT
I LA PROMOCIÓ DE L’ALT PIRINEU I ARAN
Passatge de l’Alsina, 3, 25700 La Seu d’Urgell
Passeig de Pompeu Fabra, 21, 25260 Tremp
Telèfons 973 355 552 | 973 652 872
Correu-e idapa@gencat.cat
Correu-e Taula Camins camins@sompirineu.cat

Rafael López-Monné | IDAPA

Ens ensenyen els secrets dels mamífers i dels ocells,
dels boscos i els estanys, de les plantes, de l’origen
dels Pirineus, dels cels estrellats.

Volem conèixer a fons una
vall, un paratge, aquella ermita. Volem observar fauna
salvatge, fòssils, plantes...
Ens plantegem contractar
una activitat guiada. I ens
preguntem: val la pena?

DIVERSIÓ
Amb els guies ens ho passarem
bé, riurem i, fins i tot, ens faran
emocionar. A la muntanya, si
ens deixem guiar, viurem una
experiència inoblidable.

6
PRIVILEGI

Xavi Basora

Oriol Riart
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COMODITAT
Durant una activitat guiada ens
podrem despreocupar de seguir
l’itinerari, ens ajudaran a creuar
passos complicats... Així gaudirem al 100% de l’entorn.
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Amb els guies ens sentirem
privilegiats. Accedirem a llocs
poc visitats i descobrirem
curiositats i detalls que, sense
la seva ajuda, ens passarien
desapercebuts.

INFORMACIÓ
Els guies coneixen bé l’entorn
i ens ajuden a decidir nous
llocs a visitar, restaurants
locals on menjar, comerços
on comprar, etc.
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SEGURETAT
Els guies tenen formació i
experiència per afrontar i evitar
situacions de risc a la muntanya. També disposen de coneixements en primers auxilis.
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PASSIÓ PEL TERRITORI
Els guies són autèntics
ambaixadors locals que ens
transmeten estima pel territori,
per la seva gent, per les seves
tradicions i costums.
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APRENENTATGE
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Els guies ens ajuden a interpretar allò que veiem. També
ens ensenyen la tècnica per
practicar diverses activitats
esportives de muntanya.

REFLEXIÓ
Amb els guies reflexionarem
sobre com conservar millor la
natura, quin futur els espera
als territoris de muntanya,
com salvaguardar la cultura
local, etc.
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OCUPACIÓ
Els guies són professionals
titulats. Contractant-los contribuïm a crear llocs de treball i
al desenvolupament i manteniment de les zones de muntanya.
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PREU AJUSTAT
El valor afegit que ens aporten
els guies excedeix l’import que
paguem per ells. Gràcies als
guiatges, tornem a casa amb
molt per explicar i recordar.

PER
AQUESTS 10 MOTIUS,
NO T’HO PENSIS MÉS:

Carol Gasset

Estem a casa preparant
una estada al Pirineu. O
potser ja hi hem arribat i
tenim uns dies per davant.
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Turisme Cerdanya | Gael Piguillem

Som una família amb nens.
O una parella. O un grup
d’amics. O estem de viatge
amb un grup de jubilats.
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MOTIUS

VAL LA PENA PAGAR
PER UN GUIATGE?

A LA MUNTANYA,

DEIXA’T GUIAR

