
La migració d’ocells a través del 
Comapedrosa 
 
Cada tardor es produeix un dels espectacles naturals més 
notables: la migració de les aus cap a latituds meridionals 
amb més aliment. En aquest viatge, la serralada pirinenca 
és un obstacle que els ocells salven de diverses maneres i 
per diferents vies. Durant la tardor del 2008 es dugué a 
terme un seguiment d’aquest fenomen, amb l’objectiu de 
saber si, durant la migració postnupcial, el Parc Natural és 
utilitzat com a zona de pas pels ocells migradors, per 
quines espècies i amb quina quantitat i, així, avaluar la 
importància de l’espai protegit en aquest context. 
 
Al llarg de set matins de control es comptaren, des de 
diferents colls situats a l’interior o a la perifèria immediata 
del parc (port d’Arinsal, port Vell, portella de Sanfons i 
portella de Comallempla), un total de 2.013 ocells de 19 
tàxons. L’espècie més abundant fou el pinsà comú 
(Fringilla coelebs), que correspongué al 74% del total 
d’ocells comptabilitzats. Els resultats demostren que el 
Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa és un 
lloc de pas important, tant per la quantitat d’espècies com, 
sobretot, d’exemplars. Aquest treball, així com els 
esmentats a l’apartat anterior, s’han realitzat en 
col·laboració amb el Departament de Patrimoni Natural del 
Govern d’Andorra. 
 

 
 
Meteorologia i ramaderia 
 
El Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra 
(CENMA) del Institut d’Estudis Andorrans va instal·lar, 
durant el 2008, una estació meteorològica automàtica a 
l’interior del parc, concretament als Forcats. Aquesta 
estació permetrà aprofundir en el coneixement de la 
meteorologia de l’espai i del conjunt del Principat.  
 
Alhora, durant el 2008 s’han construït unes baranes per al 
bestiar, prop del refugi del Pla de l’Estany, i dos passos 
canadencs: un a la pista del Pla de l’Estany, prop de la 
cruïlla amb el camí del refugi de Comapedrosa, i l’altra al 
corriol del Pla de l’Estany, prop de les Agunes. Aquestes 
actuacions pretenen contribuir al manteniment de les 
activitats tradicionals, tasca imprescindible per a la correcta 
conservació del patrimoni del parc. 

   
 

Ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus), a l’esquerra,  
i Abida pyrenaearia a la dreta, una de les 13 espècies de mol·luscs  

del parc que es consideren d’interès especial 
 

Actualitat 
 
Estudi dels mol·luscs i les ratapenades 
del Parc Natural 
 
Entre els objectius del Parc Natural Comunal de les Valls 
del Comapedrosa, definits a l’Ordinació de creació 
d’aquest espai, s’inclou el de millorar el coneixement dels 
diferents components de l’àrea protegida. Amb aquesta 
finalitat, l’any 2008 s’enllestiren els catàlegs preliminars 
dels quiròpters (ratapenades), amb la col·laboració del 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i dels mol·luscs 
(cargols i llimacs) del Parc Natural, dos dels grups biològics 
fins ara més desconeguts. 
 
Els treballs per a l’elaboració del catàleg preliminar de les 
ratapenades es basaren en la realització d’estacions 
d’ecolocalització mitjançant detectors d’ultrasons i captures 
amb xarxes japoneses i paranys d’arpa. Les dades 
recollides han permès detectar la presència segura d’un 
mínim de 5 espècies. Entre aquestes s’inclou el ratpenat 
de bosc (Barbastella barbastellus), catalogat com a Quasi 
Amenaçat, a nivell mundial, per la UICN (Unió 
Internacional per a la Conservació de la Natura). 
 
Les prospeccions específiques realitzades per a 
l’elaboració del catàleg dels mol·luscs es basaren en la 
detecció visual i la prospecció de refugis edàfics. En alguns 
casos també inclogueren la prospecció de medis aquàtics 
i, per a la detecció de microgasteròpodes, el recull de 
mostres de fullaraca, les quals posteriorment es tamisaren 
amb sedassos. Els exemplars obtinguts foren identificats 
posteriorment al laboratori, en alguns casos mitjançant 
tècniques de dissecció i anàlisi dels caràcters de la 
genitàlia, en col·laboració amb el Departament de Zoologia 
de la Facultat de Biologia de la Universitat de València. Les 
dades obtingudes han permès detectar la presència segura 
d’un total de 58 espècies, tant a l’interior de l’espai protegit 
com a la seva perifèria immediata.  
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Mascle de pinsà comú 
(Fringilla coelebs) 



de senyalització informativa per al refugi de les Fonts i dos 
elements nous de senyalització interpretativa per al Circuit 
Interpretatiu, que també s’instal·laran a principi del 2009. 
Alhora, durant el 2008 es senyalitzà el camí del collet de 
Font Podrida i es restaurà el mur de pedra seca del rec 
d’Areny. Aquestes dues actuacions permeten un accés 
més natural i variat fins al Pla de l’Estany.  
 
També cal destacar que, durant el 2008, es dissenyà el 
fulletó per a la realització d’itineraris auto-guiats al Circuit 
Interpretatiu i es publicà la Guia de visita en altres idiomes 
(castellà, francès i anglès) i una nova versió del fulletó 
informatiu del parc. Aquest darrer element també es 
repartí, a part de des de l’equipament per a l’atenció dels 
visitants del nostre parc i per primera vegada, des dels 
equipaments d’ús públic dels Parcs Naturals de l’Alt Pirineu 
i de la Vall de Sorteny. 

 

    
 
Aspecte del mur de pedra seca del rec d’Areny després de la restauració, a 
l’esquerra, i detall de l’exposició del Jaume Riba a les Fontetes, a la dreta 

 
El Comapedrosa baixa fins a la Massana  
 
Entre el 7 d’agost i el 27 de setembre es va poder visitar, a 
la sala d’exposicions del Centre Turístic i Cultural de les 
Fontetes, una exposició sobre el parc, amb diverses 
fotografies del Jaume Riba i 10 plafons informatius. 
L’exposició fou visitada per 895 persones.  

 
Altres activitats... 
 
En referència a les visites guiades, convé destacar, a part 
de les sortides guiades diàries que es realitzaren durant els 
mesos d’estiu, les següents: el 3 de maig del 2008 
s’organitzà una sortida per al personal del Jardí Botànic de 
la Universitat de València i del Centre Excursionista de 
València, i el 5 de juliol tingué lloc una sortida específica 
per descobrir la fauna del parc. Cal dir, a més, que el 22 
d’abril es dugué a terme, conjuntament amb el Parc 
Natural de la Vall de Sorteny, una xerrada per a estudiants 
de forestals suecs que visitaren Andorra després de 
recórrer, de la mà d’un projecte d’intercanvi de la 
Universitat de València, terres catalanes i valencianes. Una 
altra activitat destacada fou la del 10 de juliol, que consistí 
en una xerrada sobre el parc, al teatre de les Fontetes, 
adreçada a hotelers, i complementada amb l’entrega d’un 
dossier informatiu. El 12 de juliol tingué lloc una xerrada 
sobre el parc per a tècnics de diferents espais protegits 
(principalment de Veneçuela i Argentina), que visitaren 
Andorra de la mà de la Universitat d’estiu de Ciències de la 
Natura. El total de persones que ha participat en activitats 
organitzades des del parc durant el 2008 és de 1.227. 
 
L’equipament per a l’atenció dels visitants, que estigué en 
funcionament del 17 de juny a l’11 de setembre, atengué, 
durant el 2008, un total de 2.529 consultes. 

  

Natura sense fronteres 
 
El Comú de la Massana i el Comú d’Ordino van aprovar, 
durant el mes de desembre del 2008, un conveni de 
col·laboració entre el Parc Natural Comunal de les Valls del 
Comapedrosa i el Parc Natural de la Vall de Sorteny. Els 
objectius del conveni són optimitzar els recursos humans i 
financers, potenciar el coneixement i la gestió del patrimoni 
natural i cultural, la recerca aplicada a la gestió, la 
divulgació i promoció turística dels parcs naturals en el 
marc d’una política de turisme sostenible i la formació del 
personal tècnic, i promoure la creació d’una Federació de 
parcs comunals d’Andorra. 
 

 
 
Borda de Sorteny. Parc Natural de la Vall del Sorteny (parròquia d’Ordino) 

 
Una altra tasca destacada pel que fa a la cooperació entre 
diferents espais protegits fou l’organització, durant els dies 
23, 24 i 25 de maig del 2008, de diverses activitats per 
celebrar el Dia Europeu dels Parcs. Aquestes inclogueren 
una presentació del Parc Natural Comunal de les Valls del 
Comapedrosa a Llavorsí, a la Seu del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, una xerrada de l’Alt Pirineu al teatre de les 
Fontetes de la Massana i una sortida de camp oberta a la 
participació de tothom. A més, el 27 de juliol tingué lloc una 
altra activitat conjunta amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu: 
una trobada de germanor al port de Baiau.  
 

 
 
Noves infrastructures i elements d’ús 
públic 
 
Durant el 2008 es dissenyà i creà un mirador panoràmic 
que, en breu, s’instal·larà al peu de pistes d’Arinsal, a la 
solana de la roca de la Sabina. També s’elaboraren dos 
cartells  nous  de  benvinguda/bon  viatge,  un  element  de  
 

Cartell divulgatiu de les 
activitats del Dia 
Europeu dels Parcs 
 

 

 



 

 
 

Fotografia realitzada durant la sortida del 5 de juliol  
per descobrir la fauna del parc 

 
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 durant l’any 2008. 
 
-“Entra en vigor el pla rector del parc de les Valls del 
Comapedrosa” i “El Pla del Comapedrosa finalment veu la llum”. 
Notícies aparegudes, respectivament, al Diari d’Andorra i al 
Periòdic d’Andorra el 10 de gener del 2008.  
-“La Massana presenta la memòria anual del parc natural del 
Coma Pedrosa”. El Periòdic d’Andorra de 19 de febrer del 2008.  
-“Cinc mil visitants van conèixer l’any passat el parc del 
Comapedrosa”, notícia publicada al Diari d’Andorra, “Gairebé 
5.000 persones van visitar el parc del Comapedrosa l’estiu 
passat”, al Diari més andorra, i “Més de 4.900 turistes van visitar 
les valls del Comapedrosa el 2008” al Bondia. Notícies publicades 
el 19 de febrer del 2008. 
-“El Parc del Comapedrosa i els espais protegits adjacents 
col·laboren per anar a l’una”. Diari més Andorra de 22 de maig del 
2008.  
-“Activitats per celebrar el Dia Europeu dels parc”. Notícia breu 
publicada al Diari d’Andorra de 24 de maig del 2008. Altres 
notícies publicades sobre aquesta temàtica foren “Cooperació 
transfronterera. Impuls conjunt dels parcs naturals del 
Comapedrosa i de l’Alt Pirineu”, també al Diari d’Andorra, 
“Activitats per al Dia Europeu dels Parcs”, al Periòdic d’Andorra, i 
“La Massana i l’Alt Pirineu celebraran conjuntament el Dia europeu 
dels parcs” al Bondia. 
-“En plena tempesta és quan m’agrada més el Comapedrosa”. 
Entrevista a la Margareth Baró, guarda del refugi de 
Comapedrosa, publicada al Diari d’Andorra de 25 de maig del 
2008, coincidint amb la promoció de les activitats de celebració del 
Dia Europeu dels Parcs. 
-“Excursió guiada a la vall del Comapedrosa”. Notícia breu, 
publicada al Diari d’Andorra de 4 de juliol del 2008 juntament amb 
una pàgina completa dedicada al parc, per convidar a la sortida 
guiada organitzada pel dia següent. 
-“Els hotelers promocionaran el parc del Comapedrosa”. Article 
breu sobre la presentació del 10 de juliol adreçada als hotelers, 
publicada al Periòdic d’Andorra l’11 de juliol del 2008. 
-“Curs sobre les valls del Comapedrosa per a empreses”. Notícia 
inclosa al Bondia de l’11 de juliol del 2008, en referència a la 
mateixa activitat que l’anterior. 
-“Trobada de germanor al port de Baiau”. Noticia breu del Diari 
d’Andorra del 26 de juliol del 2008, en referència a l’activitat 
organitzada, conjuntament amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el 
27 de juliol del 2008. 
-“Trobada d’excursionistes a favor dels parc naturals”. Notícia de 
la mateixa temàtica que l’anterior, publicada al Bondia del 28 de 
juliol del 2008. 
-“Jaume Riba exposa imatges del parc natural del Comapedrosa”. 
Bondia del 8 d’agost del 2008. 
-“Jaume Riba exposa 14 instantànies del Comapedrosa a la sala 
de les Fontetes”. Diari d’Andorra del 8 d’agost del 2008. 
-“Exposició de fotografia. El Parc del Comapedrosa”. Proposta per 
visitar l’exposició fotogràfica sobre l’espai protegit, publicada al 
Periòdic d’Andorra el 2 de setembre del 2008. 
-Convé afegir, a més, que, durant el 2008, s’ha publicat un article 
divulgatiu  de  4  pàgines sobre el Parc Natural a la revista Natura i  
 

aventura, i que s’ha inclòs informació de l’espai protegit a la Guia 
Marrugat, tant a l’edició del 2008 com a la del 2009. 
-Alhora, el 25 d’agost del 2008, tècnics del parc assistiren a la 
gravació d’un reportatge del programa Elements d’ATV dedicat a 
la xarxa BMS d’Andorra, i el 23 d’octubre es va emetre, en aquest 
mateix programa, un reportatge dedicat als dos Parcs Naturals del 
Principat.  
-“El pas dels ocells. Recompte dels ocells que migren cap al sud.” 
Reportatge, inclòs a l’apartat “Tema de la setmana”, sobre l’estudi 
de la migració postnupcial d’ocells passeriformes pel Parc Natural, 
que també inclogué altres estacions andorranes. Publicat al Set 
Dies el 30 d’octubre del 2008. 

 
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. 
La Biblioteca Comunal disposa de força documentació del 
Parc Natural, incloses les memòries dels treballs de 
recerca esmentats en aquest butlletí 
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 

 

 

 
Text i fotografies: BIOCOM (Josep Argelich, Jordi Dalmau i Jordi Nicolau), Margareth 
Baró (Departament de Medi Ambient del Comú de la Massana) i David Guixé (Àrea de 
Biodiversitat del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya). 
 

        
 
 


