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Presentació 
 
La declaració d’un Parc Natural sovint s’estén com la 
creació d’un santuari exclusiu per a la natura, on les 
activitats humanes es veuen limitades o, fins i tot, vedades. 
Aquesta concepció, però, afortunadament està canviant. 
Un espai protegit pretén, evidentment, protegir el patrimoni 
que ha motivat la seva creació, però alhora cerca altres 
objectius. Entre aquests, tal com estipula l’Ordinació del 
parc, s’inclouen la promoció de l’educació ambiental i l’ús 
públic de forma sostenible, tot oferint uns recursos turístics 
de qualitat, i el respecte a les activitats tradicionals. 
 
Són moltes les actuacions que cal dur a terme per 
gestionar correctament un espai protegit. Primer de tot cal 
millorar el coneixement dels diferents components, des del 
patrimoni natural i cultural fins a la freqüentació, amb 
l’objectiu de compatibilitzar tots els usos i garantir la 
satisfacció, l’educació i la seguretat dels visitants. Per això, 
alhora, és imprescindible difondre’n els valors i donar a 
conèixer les activitats que s’hi realitzen, entre altres 
aspectes.  
 
El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, 
malgrat que ja disposa d’un rodatge important a l’espatlla, 
encara és un espai jove, amb moltes tasques per encetar. 
La publicació que teniu a les mans pretén omplir un buit 
important: informar de forma periòdica sobre les tasques 
que es duen a terme al parc, sovint amb la col·laboració 
d’altres institucions i col·lectius, afavorir l’intercanvi 
d’opinions i difondre alguns dels aspectes més interessants 
o desconeguts d’aquesta espectacular contrada.  
 
El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa és 
patrimoni de tots i, per tant, és imprescindible que, mentre 
el gaudim, en tinguem cura.  
 
 
 
 

 Cònsol Major 
 Josep Ma. Camp Areny 

 
 
 

Actualitat 
 
S’aprova el Pla Rector del Parc Natural 
 
El passat 11 de desembre, l’Òrgan Rector, que és 
l’encarregat de la direcció, la supervisió i la tutela de la 
gestió del parc, va aprovar el primer Pla Rector. Es tracta 
de l’instrument destinat a l’ordenació i la planificació de 
l’espai, amb una vigència de 4 anys. El més destacat del 
document  és  la  definició  de  la normativa de protecció, la  
 

regulació dels usos i les activitats i la zonificació del 
territori. Aquesta part, que també fou aprovada 
posteriorment pel Comú de la Massana, es pot consultar al 
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA número 002, 
any 20, de 2 de gener del 2008: www.bopa.ad) o a la 
pàgina web del parc (www.comapedrosa.ad). 
 
Els tràmits per a l’elaboració de la versió definitiva del Pla 
Rector s’iniciaren l’estiu del 2006, un cop publicada 
l’Ordinació que ampliava i actualitzava el nom de l’espai 
protegit (BOPA número 62, any 18, de 9 d’agost del 2006). 
El 2 d’abril del 2007 s’inicià, amb la primera reunió del 
Comitè Consultiu, la discussió del document per part 
d’aquest òrgan, que és l’encarregat de l’assessorament 
general. Després de la segona reunió del Comitè 
Consultiu, duta a terme el 24 d’abril, el document fou elevat 
a l’Òrgan Rector. 
 
Els criteris del Pla Rector, juntament amb les directrius de 
l’Òrgan Rector, són les que han guiar la gestió bàsica del 
Parc Natural durant el quatre pròxims anys. 
 
S’executa, per primera vegada, el 
Programa de Seguiment 
 
L’any 2007 s’executà, per primera vegada, el Programa de 
Seguiment del Parc Natural Comunal de les Valls del 
Comapedrosa. Un programa de seguiment pot definir-se 
com la col·lecció i anàlisi de repetides observacions o 
mesures amb la finalitat d’avaluar els canvis en la condició 
i progrés per aconseguir un objectiu de gestió. El Programa 
de Seguiment del Comapedrosa consta d’un total de 60 
indicadors, que tenen en compte l’estat i l’evolució dels 
elements patrimonials, les activitats i serveis generats, el 
funcionament intern i els recursos disponibles per a la 
gestió, entre altres aspectes. L’objectiu del programa és 
determinar les prioritats per assolir els objectius plantejats, 
proveir a l’Òrgan Rector amb la informació necessària per 
a la presa de decisions, afavorir una major transparència 
en la gestió i fomentar la participació pública.  
 
Els primers resultats mostren que alguns paràmetres 
sembla que evolucionen en la direcció correcta o que 
parteixin d’una situació inicial positiva. Aquest és el cas, 
per exemple, dels ocells comuns i les espècies 
faunístiques més rellevants, que augmenten o mantenen 
més o menys constants els efectius, el número de visitants, 
el grau d’utilització de noves tecnologies, la recerca 
vinculada amb la gestió i el grau d’execució d’actuacions 
programades. Malgrat l’esmentat, no tots els resultats 
obtinguts han sigut positius. S’ha detectat, per exemple, 
una disminució important en el nombre de papallones 
diürnes entre els anys 2006 i 2007 probablement a 
conseqüència de les condicions meteorològiques generals. 
L’estació per al seguiment d’aquest grup biològic al 
Comapedrosa està inclosa dins la xarxa BMSAnd (Butterfly 
Monitoring Scheme Andorra), coordinada pel Centre 
d'Estudis  de  la Neu i de la Muntanya  d'Andorra (CENMA) 
 

 



de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA). 
 
 
 

 
 

Inachis io, una de les pitavoles diürnes més belles del parc, a l’esquerra, i  
canvi en el número de papallones diürnes entre els anys 2006 i 2007 

 
 
 
El primer càlcul del Programa de Seguiment del Parc 
Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa ha estat 
realitzat per l’òrgan gestor (Departament de Medi Ambient 
del Comú de la Massana), amb la col·laboració, en 
referència a l’execució d’alguns indicadors específics, del 
Departament de Patrimoni Natural del Govern d’Andorra, 
entre altres institucions i col·lectius.  
 
Augmenta el nombre de visitants 
 
El número de persones que ens visita no para de créixer. 
Durant el període de màxima afluència de l’any 2007 (15 
de juny a 15 de setembre), el número de persones que va 
accedir al parc per l’entrada principal, comptabilitzat des de 
l’equipament per a l’atenció del visitants que es troba prop 
del túnel del dic d’Arinsal, fou de 4.902. Això suposa una 
mitjana de 61 persones per dia. En referència a les 
sortides guiades diàries, organitzades durant els mesos de 
juliol i agost i realitzades per guies de muntanya de 
l’empresa Muntanya Activa, l’any 2007 hi participaren 189 
persones, xifra que representa un increment del 31% 
respecte l’any anterior. A part de les esmentades, el Parc 
Natural organitzà altres sortides guiades durant el 2007, en 
què participaren 90 persones més. Entre aquestes convé 
esmentar la visita duta a terme per professors i alumnes de 
forestals de la Rioja i Navarra, i la visita del personal del 
Parc Natural dels Ports. Aquesta última activitat, que 
també inclogué una visita al veí Parc Natural de la Vall de 
Sorteny (parròquia d’Ordino), va permetre l’intercanvi 
d’informació sobre la gestió d’espais naturals protegits, i 
fou molt enriquidora per al personal del nostre parc. El 
Parc Natural dels Ports, creat el 12 de juny del 2001, és el 
segon més gran de Catalunya. 
 
 
 
 
Fotografia de grup realitzada al Pla de l’Estany, el passat 6 d’octubre, durant 

la visita amb el personal del Parc Natural dels Ports 
 

 
 

 

Creació de noves infrastructures d’ús 
públic 
 
L’any 2007 es condicionà i senyalitzà un nou corriol que 
accedeix, des la part baixa de la pista d’entrada principal, a 
l’interior del parc. Aquest recorregut correspon a una part 
del camí que s’utilitzava tradicionalment i, per tant, és 
d’elevat interès històric i cultural, com deixen palès els 
abundants murs de pedra seca i els trams de camí 
empedrat presents. El camí esmentat, que connecta amb 
el camí del Pla de l’Estany (GR-11.1), també permet 
arribar, mitjançant una petita variant, fins a l’inici del camí 
del refugi de Comapedrosa (GR-11). Els treballs foren 
executats per l’empresa Pirenos, amb l’objectiu d’oferir un 
accés més atractiu, variat i natural a l’interior de l’espai 
protegit. Cal tenir en compte que l’any 2006 ja es 
condicionà un altre accés nou, a partir del Circuit 
Interpretatiu, malgrat que aquest no es presentà 
públicament fins el passat 12 de juny. L’any 2007, 
l’empresa ja citada també s’encarregà de dur a terme 
nombroses actuacions de condicionament i senyalització 
dels principals camins del parc. 
 

 
 

Es completa el catàleg de la flora 
vascular i s’inventarien els arbres i les 
arbredes singulars 
 
L’any 2007 s’enllestí el catàleg de la flora vascular del Parc 
Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. Aquest 
projecte, dut a terme per la Fundació Bosch i Gimpera i el 
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la 
Vegetació de la Universitat de Barcelona, s’inicià, amb la 
prospecció de la meitat oest de l’espai protegit, l’any 2005. 
La metodologia utilitzada ha inclòs el recull i anàlisi de tota 
la informació bibliogràfica i inèdita que fa referència a 
l’àmbit territorial del parc, l‘organització i realització de 
treballs de camp (prospeccions i inventaris fitocenològics), i 
la redacció del catàleg. L’estudi ha permès detectar la 
presència d’un total de 699 espècies de flora vascular, xifra 
que deixa palès l’elevat interès natural del parc. Entre 
aquestes es compten diverses espècies fins ara 
desconegudes al Principat: Hieracium valirense, Hieracium 
viscosum, Arrhenatherum elatius ssp. sardoum, Agrostis 
canina spp. canina i Carex disticha. El catàleg inclou, per a 
cada espècie (o subespècie), la següent informació: nom 
(comú i científic), hàbitats, sintaxonomia (unitat 
fitocenològica), amplitud altitudinal, abundància (grau de 
presència) i zones on és present. La informació obtinguda 
serà bàsica per a la correcta gestió de l’espai protegit, 
especialment de l’ús públic. 
 
Aquest  mateix any s’ha realitzat l’inventari dels arbres i les 

Fotografia del nou corriol 
que accedeix a l’interior 
del parc 



arbredes singulars del parc. S’han inclòs tots aquells peus 
o masses forestals que es troben prop dels camins 
senyalitzats i que destaquen per les seves grans 
dimensions, per les formes originals o per ésser poc 
freqüents al territori. En total, s’han inventariat 62 arbres i 2 
arbredes. De cada arbre, per exemple, s’ha recollit la 
següent informació: característiques bàsiques de l’hàbitat 
en què es troba (orientació, sòl i substrat, etc.), localització 
(coordenades i altitud), accessibilitat, raó de la seva 
singularitat, característiques morfològiques i mesures 
(alçada total i perímetre) i estat de conservació.  
 
La informació obtinguda té un elevat potencial, tant turístic 
com educatiu, atès que la localització i la descripció 
d’arbres i arbredes singulars prop de les rutes 
senyalitzades pot representar un al·licient més per als 
visitants. 
 
 

    
 

Dent de ca (Erythronium dens-canis), a l’esquerra, una de les moltes 
espècies de flora vascular del parc, i pi negre (Pinus uncinata) centenari de 

l’entorn del refugi de Comapedrosa a la dreta 
 
 
Estudi del potencial ecoturístic dels 
recursos naturals 
 
El passat mes d’agost, el Departament de Patrimoni 
Natural del Govern d’Andorra elaborà, conjuntament amb 
tècnics del parc, el “Estudi del potencial ecoturístic dels 
recursos naturals com a estratègia per a potenciar 
l’ecoturisme”, encarregat pel Departament de Turisme del 
Govern d’Andorra. Aquest projecte pilot, que a més del 
Comapedrosa incloïa la vall d’Incles i l’àrea del Madriu, feia 
un anàlisi de les característiques bàsiques del parc, 
determinava les espècies de fauna i flora d’interès turístic, 
elaborava una proposta d’aprofitament dels recursos 
naturals i determinava els aspectes a tenir en compte per a 
la seva correcta execució. Les conclusions principals de 
l’estudi es feren públiques el 14 de novembre, mitjançant 
una ponència inclosa a la “Jornada de Turisme 
Responsable” organitzada per l’Agència Andorra 2020 del 
Govern d’Andorra. El número d’activitats proposades al 
Comapedrosa, protagonitzades tant per l’observació 
faunística com florística, és de 6, algunes de les quals 
foren presentades per Andorra, en forma de micropaquets 
turístics, en el marc de la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), que tingué lloc a la capital de l’estat espanyol 
entre el 30 de gener i el 3 de febrer del 2008. 
 
Primeres passes per a la col·laboració 
transfronterera 
 
El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa es 
troba adjacent al Parc Natural de l’Alt Pirineu, per la part 
catalana, i al Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Ariégoises per la francesa. Es considerà de vital 
importància, doncs, la realització de reunions tècniques 
amb aquests espais protegits veïns, amb l’objectiu de 
determinar les prioritats i problemàtiques comunes, i les 
tasques que caldria iniciar de forma conjunta. Les primeres  
 

reunions es realitzaren durant el mes de gener del 2008.  
 
Alhora, el Parc Natural Comunal de les Valls del 
Comapedrosa, juntament amb el Parc Natural de la Vall de 
Sorteny i el Departament de Patrimoni Natural del Govern 
d’Andorra, ha col·laborat en la preparació d’un projecte 
pilot de xarxa i gestió concertada dels espais naturals 
rellevants dels Pirineus. En aquest projecte, coordinat per 
GEIE FORESPIR, també hi participen altres espais 
protegits i institucions de banda i banda de la serralada. 
 

 
 

Estanys de Baiau (Parc Natural de l’Alt Pirineu), fotografiats des de les 
rodalies de la portella de Baiau (Parc Natural Comunal de les Valls del 

Comapedrosa)  
 

El Parc Natural als mitjans  
 
A continuació es recullen algunes de les aparicions del 
Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa als 
mitjans de comunicació, tant d’àmbit nacional com 
internacional, durant l’any 2007. 
 
-“El Comú presenta la Memòria Anual d’actuacions del Parc 
Natural de les Valls de Comapedrosa”. Aquest és el sots-títol 
d’una notícia apareguda al Diari més andorra el 21 de gener del 
2007. 
-“El Parc Natural de les Valls del Comapedrosa s’adapta per rebre 
més visitants aquest estiu”. Article publicat al Diari més andorra de 
13 de juny del 2007. Fa referència a la presentació de la Guia de 
Visita, el Circuit Interpretatiu i les excursions guiades diàries. 
-“El Coma Pedrosa, accessible a tothom”. Notícia publicada al 
Diari d’Andorra el 13 de juny del 2007, amb les mateixes 
característiques bàsiques que l’anterior. 
-“La Massana potencia el turisme amb circuits pel Comapedrosa”. 
Bondia del 13 de juny del 2007. 
-“Un apropament a la flora i la fauna”. Reportatge breu publicat al 
Periòdic d’Andorra el 13 de juny del 2007. 
-“La atalaya de Andorra. Un espacio privilegiado en el país de los 
Pirineos”. Breu article introductori sobre el parc publicat a 
ATHENEA Top Ten Magazine d’actualitat. nº 17 - juny 2007.  
-Reportatge televisiu de 7 minuts sobre el Circuit Interpretatiu, 
emès al programa d’ATV In situ el 22 de juny del 2007. 
-“Comapedrosa. Esplendor de la natura”. Article de 7 pàgines 
publicat al núm. 1.615 de Informacions (setmana de 12 al 18 
d’agost del 2007). 
-“Comapedrosa, el primer topònim proposat per tècnics”. Notícia 
sobre la recomanació, per part de la comissió de toponímia creada 
pel Govern, d’utilitzar “Comapedrosa” enlloc de “Coma Pedrosa”. 
Publicada a Set Dies el 6 de setembre del 2007. 
-“Una delegació de representants de diversos ajuntaments de les 
Terres de l’Ebre, així com responsables del Parc Natural dels 
Ports, s’han desplaçat a Andorra per conèixer la gestió dels espais 
protegits del Principat”. Notícia del 8 d’octubre del 2007 inclosa a 
la versió digital de butlletí informatiu Al Dia, Terres de l’Ebre de la 
Plana Ràdio. 
-“Els ponents destaquen la qualitat dels estudis faunístics 
andorrans”. Notícia apareguda al Periòdic d’Andorra el 15 de 
novembre del 2007, en referència a la presentació de l’estudi del 
potencial ecoturístic.  
-Article de 2 pàgines inclòs al número 115 (gener - febrer 2008) de 
Pyrénées Magazine. 
 



 

 

La vostra opinió... i més informació 

 
Aquest butlletí està obert a la publicació de les opinions 
dels seus lectors. Podeu dir la vostra enviant un correu 
electrònic a margaret@comumassana.ad, o mitjançant una 
carta a la següent adreça: Parc Natural Comunal de les 
Valls del Comapedrosa. Comú de la Massana. Avda. Sant 
Antoni, 29. La Massana. AD400. Principat d’Andorra. 
 
Podeu obtenir més informació sobre el Parc Natural a... 
 
Pàgina web del Parc Natural Comunal de les Valls del 
Comapedrosa: www.comapedrosa.ad 
Comú de la Massana: 00376-736900 / www.lamassana.ad 
Oficina de Turisme de la Massana: 00376-835693 
Equipament per a l’atenció dels visitants (obert de juny a 
setembre) del dic d’Arinsal 
Refugi de Comapedrosa (obert de juny a setembre): 
00376-327955 
 

 
 

                     Equipament per a l’atenció dels visitants 
 
 
Text i fotografies: BIOCOM (Josep Argelich, Jordi Dalmau, Jordi Nicolau i Sara Orgué), 
Parc Natural dels Ports i Silvain Alhomme 

 

 

Patamolls de la pleta de Comapedrosa 

 


