
Actualitat  
 
Segona edició del Pla Rector 
 
La tasca de gestió bàsica principal realitzada durant el 
2011 ha estat la redacció de la segona edició del Pla 
Rector. Aquest document estableix, dins el seu període de 
vigència, que és de quatre anys, un pla d’ordenació, en el 
qual es defineix la normativa de protecció del parc, la 
regulació dels usos i les activitats al seu àmbit, i la 
zonificació del territori, amb la reglamentació detallada de 
cada zona. A més, aquesta nova versió incorpora, com a 
novetats principals, nous capítols dedicats a monitoratge i 
a les actuacions principals a executar durant el seu període 
de vigència, i directrius relatives a àmbits no desenvolupats 
en l’edició anterior (senyalització, comunicació, promoció, 
interpretació i educació ambiental, etc.). El nou Pla Rector 
fou presentat al Comitè Consultiu, òrgan assessor de 
l’espai protegit, el 7 de novembre de 2011, i aprovat per 
l’Òrgan Rector el 29 de novembre. Finalment, el nou Pla 
Rector fou aprovat pel Comú de la Massana durant el mes 
de desembre, i publicat al BOPA (Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra) de 4 de gener de 2012. 
 
Projecte pilot per a la conservació de les 
molleres del parc  

 
Durant el 2011 s’ha dut a terme, a títol de projecte pilot, el 
tancament parcial de dues molleres de la capçalera de la 
vall de Comapedrosa (bassa de les Granotes i rodalies de 
la Pleta de Comapedrosa). Aquesta actuació s’ha realitzat 
amb la col·laboració del Parc Natural de la Vall de Sorteny i 
el Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra, i 
cerca la millora de l’estat de conservació d’aquests 
interessantíssims medis biològics. El tancament, basat en 
la instal·lació de piquetes, isoladors i filats, i amb un 
perímetre total d’uns 500 m, s’instal·là el 28 de juny i 
s’extragué el 28 de setembre. 

 

 
 

Aspecte del tancament parcial de la mollera de la bassa de les Granotes 
 

Millora dels equipaments del parc  
 

Una de les actuacions més rellevants d’aquest any ha estat 
l’execució de les obres de millora del refugi de 
Comapedrosa. Aquestes, que han estat realitzades pel 
Ministeri encarregat del Patrimoni Natural, institució que 
forma part de l’Òrgan Rector del parc, han inclòs la 
construcció d’una estació de tractament de les aigües 
residuals, la instal·lació d’un sistema energètic fotovoltaic, 
la realització de noves divisions interiors i la col·locació de 
porticons de fusta a la part exterior. Afegir, a més, que 
enguany també s’ha millorat la captació d’aigua del refugi 
de les Fonts, amb l’objectiu de què el bestiar no desencebi 
la conducció i que la font no es quedi sense aigua, i s’ha 
corregit la integració paisatgística de la caseta de captació 
d’aigua del Pla de l’Estany.  
 

 
 

Aspecte parcial del sistema energètic fotovoltaic, a dalt, i de l’estació de 
tractament d’aigües residuals, a baix, del refugi de Comapedrosa 

 

 
 

 

     
 
Resultat de la millora del cóm del refugi de les Fonts, a l’esquerra, i aspecte 

actual de la caseta d’aigües del Pla de l’Estany, a la dreta 
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Nous elements de senyalització  
 

L’any 2011 s’ha creat un nou element de senyalització 
informativa a les rodalies del dic d’Arinsal, amb l’objectiu 
de complementar les tasques informatives de l’equipament 
per a l’atenció dels visitants, especialment quan aquest no 
es troba en funcionament, atès que s’hi troba adjacent. 
Aquest element inclou un mapa detallat del parc, amb el 
recorregut dels senders que es consideren bàsics per a 
l’ús públic, i ofereix informació sobre la normativa que cal 
contemplar en la visita a l’espai. Enguany també s’ha refet, 
entre altres elements de senyalització, el mirador 
panoràmic del roc de la Sabina, destruït a final de 2010 per 
un acte vandàlic. Alhora, s’ha instal·lat, en aquest mateix 
indret, un cartell interpretatiu del projecte nacional 
d’Andorra Turisme “Natura en Ruta”. 
 

 
 

 
 

Cartell interpretatiu del projecte “Natura en Ruta” 

 
Frontera enllà  

 
El recorregut interpretatiu entre els refugis de 
Comapedrosa i l’aparcament de la Molinassa, prop del 
refugi de Vallferrera (Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
Catalunya), ja és una realitat. Durant el 2011 s’han 
instal·lat els pivots de senyalització i s’ha publicat el fulletó 
interpretatiu. L’entrada en funcionament d’aquesta 
infraestructura, així com l’inici de la seva difusió, tingué lloc 
el dia 20 de setembre. 
 
Aquest any, a més, s’ha resolt positivament la inclusió del 
parc al projecte de recorregut transfronterer “Auzat-
Andorra-Bescaran”, i ja s’han dut a terme les primeres 
actuacions. Així, per exemple, el 5 de setembre de 2011 
s’instal·là un ecocomptador al camí del coll de les Cases 
(GR-11), a l’extrem meridional de l’espai protegit, amb 
l’objectiu de conèixer la freqüentació d’aquesta via. 
 

 

 

 
 

Instal·lació de l’ecocomptador al camí del coll de les Cases 

 
Activitats principals organitzades durant 
el 2011  
 
El 24 de maig s’organitzà, conjuntament amb el Parc 
Natural de la Vall de Sorteny, una sortida en motiu del Dia 
Europeu dels Parcs, i el 8 i 9 de juliol tingué lloc el curs 
“Descobrim la flora i la vegetació de la vall de 
Comapedrosa”.  
 
Alhora, durant el 2011 s’ha organitzat una sortida per 
observar la serenalla pallaresa (13 d’agost), la Nit de les 
papallones nocturnes d’Andorra (25 d’agost), activitat 
organitzada en col·laboració amb el CENMA (Centre 
d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra) de l’Institut 
d’Estudis Andorrans, la celebració del Dia Mundial dels 
Ocells (1 d’octubre) i la presentació de l’audiovisual “Un 
any al Comapedrosa” al teatre de les Fontetes (16 de 
novembre), projecte elaborat per BIOCOM (Biologia i 
Comunicació SL). 
 

  
 

 
 

Nou element de senyalització 
informativa de les rodalies del 
dic d’Arinsal 

 

Portada del fulletó 
interpretatiu del recorregut 

transfronterer entre els refugis 
de Comapedrosa i la 

Molinassa 

 

Fotografia realitzada durant 
el curs de flora, a l’esquerra, 
i durant la Nit de les 
papallones nocturnes 
d’Andorra (foto: CENMA),     
a baix 

 



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 des de la publicació del darrer 
butlletí. 
 
-El número 6 (primer semestre de 2011) de la Revista del 
CENMA va incloure l’article “Contribució al coneixement de 
la fauna invertebrada del Parc Natural Comunal de les 
Valls del Comapedrosa. Catàlegs preliminars dels 
lepidòpters ropalòcers, els ortòpters i els mol·luscs”. 
-Al llibre Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica 
Pirenaico-cantàbrica (Monografies del CENMA), es publicà 
l’article “Estat actual del coneixement de la flora i els 
hàbitats CORINE al Parc Natural Comunal de les Valls del 
Comapedrosa (Andorra)”. 
-La web del Diari d’Andorra publicava, l’11 de gener de 
2011, la notícia “Millora de sanejament al refugi del 
Comapedrosa”. 
-“Sorteny celebra el Dia europeu dels parcs amb una 
sortida guiada”, al Bondia, “El parc natural de la vall de 
Sorteny celebra el dia europeu amb una sortida guiada”, al 
Diari més Andorra, i “Recorregut guiat per difondre els 
valors naturals de la vall de Sorteny”, a la web 
www.forum.ad. Notícies aparegudes els dies 19 i 20 de 
maig de 2011. 
-L’especial sobre Andorra que acompanyà el número 135 
(juny de 2011) de la revista Viajes National Geographic, va 
incloure un breu article sobre el parc.  
-A mitjan juny es van dur a terme dues visites guiades per 
al Sr. Alfonso Polvorinos, responsable del blog “El 
ecoturista” (www.elecoturista.com), on ja han aparegut 
alguns articles sobre el parc.  
-El 28 de juny de 2011 es difongueren les notícies “Curs 
per conèixer la vegetació del Parc del Comapedrosa”, al 
Bondia, “S’organitza un curs sobre la vegetació del 
Comapedrosa”, al Diari d’Andorrra, i “Curs per descobrir la 
flora del Parc del Comapedrosa”, al Diari més Andorra. 
-El Bondia del 9 d’agost de 2011 incloïa la notícia “La 
Massana proposa un curs sobre la serenalla pallaresa”. 
-“Un centenar de persones participen en les sortides a 
cavall del Parc Natural del Comapedrosa”, notícia 
apareguda a la versió digital del Bondia, així com al Diari 
d’Andorra, el 2 de setembre de 2011. 
-“Troben una nova espècie d’ocell a la pleta del 
Comapedrosa”, notícia apareguda al Diari més Andorra de 
13 de setembre de 2011. 
-El 14 de setembre de 2011 es publicà, al Bondia, “Bon 
balanç de les excursions guiades de les valls del nord”. 
-El número 187 (23-30 de setembre de 2011) de Les 
Mesures. Setmanari de l’Alt Urgell i la Cerdanya, informava 
del “Nou itinerari d’interpretació entre el Parc Natural de 
l’Alt Pirineu i el Parc Andorrà de les Valls del 
Comapedrosa“.  
-En referència a aquest mateix tema, el 20 de setembre de 
2011 es publicaren les notícies “Es posa en marxa la ruta 
entre la Molinassa i el Comapedrosa”, al Diari d’Andorra, 
“Inaugurat l’itinerari entre la Molinassa i el Comapedrosa”, 
al Diari més Andorra, i “Enllestit l’itinerari que uneix la 
Molinassa i el Comapedrosa”, al Bondia. 
-La web de l’ANA (Agència de Notícies d’Andorra) donava 
a conèixer, el 30 de setembre de 2011, “El CENMA 
organitza una observació d’ocells a la Roca de la Sabina 
d’Arinsal”, mentre que la web de Ràdio Seu difonia, en 
aquesta mateixa data, “Observació d’ocells des de l’àrea 
de berenada de la Roca de la Sabina, a Andorra”. 
-El Bondia de 25 d’octubre de 2011 publicava l’article 
“Apassionats pels heteròcers”, en relació a la celebració de 
la Nit de les papallones nocturnes. En referència a aquest 
mateix tema, el 18 d’agost de 2011 es publicà la notícia “El 
CENMA programa la tercera Nit de les papallones 
nocturnes”, al Bondia, i “Sortida per veure papallones 
nocturnes de la mà del CENMA”, al Diari més Andorra. 
-El  7  de  novembre  de  2011  es  va  incloure,  al  Bondia,  
 

Més productes del parc  
 
L’any 2011 s’han produït i comercialitzat nous productes de 
marxandatge del parc. Es tracta d’una samarreta infantil, 
amb una representació del marcòlic pirinenc (Lilium 
pyrenaicum), i un nou model de gorra. La comercialització 
d’aquests productes s’ha fet des de l’equipament per a 
l’atenció dels visitants, l’Oficina de Turisme i el refugi de 
Comapedrosa. 
 
Altres dades d’ús públic... 
 
-Durant l’estiu de 2011, l’equipament per a l’atenció dels 
visitants estigué operatiu del 16 de juny al 15 de setembre 
(ambdós inclosos), de dimarts a diumenge. L’horari de 
funcionament fou de 8 a 13h. Al llarg d’aquest període 
s’atengueren un total de 2.083 visites. L’increment 
experimentat en el número de visites, si tenim en compte el 
número de visites ateses per hora de funcionament de 
l’equipament, ha estat, entre els anys 2010 i 2011, del 
4,54%. 
-El número de persones comptabilitzades mentre accedien 
al parc per l’entrada principal durant el període de 
funcionament de l’equipament per a l’atenció dels visitants 
ha estat de 3.696, xifra que representa, si tenim en compte 
el número de persones per hora de funcionament de 
l’equipament, un increment del 38,58% respecte les que ho 
feren durant l’estiu de 2010.  
-Durant l’estiu de 2011 s’han servit un total de 1.396 àpats 
(dinars i sopars) i 1.255 esmorzars al refugi guardat de 
Comapedrosa, i s’hi han dut a terme 1.374 pernoctacions. 
Aquestes xifres representen, respecte el 2010, un 
increment del 47,10%, pel que fa als àpats, i del 33,4% pel 
que fa a les pernoctacions. 
-En referència a les sortides guiades estivals, que enguany 
s’han organitzat conjuntament amb el sector hoteler i han 
tingut lloc durant els mesos de juliol i agost, hi han 
participat 205 persones. Cal especificar, però, que aquesta 
xifra només fa referència a les sortides realitzades a 
l’interior o a la perifèria immediata del parc, atès que també 
se n’han dut a terme en altres indrets de les parròquies de 
la Massana i Ordino, amb una participació total de 407 
persones. 
-Aquest estiu també s’han organitzat, des del 9 de juliol fins 
al 20 d’agost, 23 sortides a cavall fins al Pla de l’Estany, 
les quals han comptat amb la participació de 101 persones. 
Aquesta activitat ha estat difosa, conjuntament amb la que 
s’esmenta al punt anterior, mitjançant un fulletó específic. 
-La participació global a totes les activitats organitzades o 
coorganitzades des del parc durant el 2011 correspon, 
sense tenir en compte les activitats dirigides al públic 
escolar, a un total de 480 persones, xifra no assolida en 
cap dels anys anteriors. 

 

    
 
Fotografies realitzades durant les activitats educatives amb els alumnes de 
l’Escola Andorrana de la Massana, a l’esquerra, i del Col·legi Internacional 

del Pirineu a la dreta 

 
-El número d’alumnes de tercer cicle que durant el 2011 ha 
participat a les activitats educatives organitzades des del 
parc, ha estat de 96, pràcticament igual que l’any passat. 



 

“La caseta del parc del Comapedrosa atén el 2011 un 43% 
menys de visitants a causa de la reducció horària”. 
-El Bondia de 14 de novembre de 2011 incorporava la 
notícia “Creixen les pernoctacions i els àpats al 
Comapedrosa”. En aquesta mateixa data, el Diari més 
Andorra i el Diari d’Andorra donaven a conèixer, 
respectivament, “Augmenten les pernoctacions al refugi de 
Comapedrosa” i “El refugi de Comapedrosa ja disposa de 
depuradora i energia fotovoltaica”. 
-El 15 de novembre es difonien les notícies “La Massana 
projectarà l’audiovisual “Un any al Comapedrosa””, tant al 
Diari d’Andorra com al Bondia, mentre que el dia abans 
apareixia, a la pàgina web de Ràdio Seu, “El Parc Natural 
del Comapedrosa presenta un vídeo promocional”. 
-El 28 de novembre es difongué un vídeo sobre la 
cooperació entre parcs des de la web de Pirineus TV, i el 
dia anterior es publicava, a la web del diari Ara 
(www.descobrir.cat), la notícia “Es posa en marxa un 
itinerari interpretatiu entre la Molinassa i Comapedrosa”.  
-“El Comú preveu estudiar la possibilitat d’ampliar el Parc 
del Comapedrosa” (Bondia de 5 de gener de 2011), “Més 
control a l’accés amb bici al Comapedrosa”(Diari d’Andorra 
de 9 de gener de 2011) i “La Massana convocarà un 
concurs per posar música al vídeo del Comapedrosa” 
(Bondia de 9 de gener de 2011). Notícies aparegudes en 
relació a la publicació al BOPA del nou Pla Rector. 
-També es van dedicar al parc alguns articles del número 
37 (desembre de 2010) i 45 (agost de 2011) de la revista 
L’Eskapada, i del número 40 (juny-juliol de 2011) de la 
revista Evasión. 

 

   
 

Cartell orientatiu de les rodalies de l’Estany Negre, reinstal·lat el 2011, a 
l’esquerra, i fotografia realitzada durant les tasques de correcció del cartell 

orientatiu del collet de Font Podrida, a la dreta 

 
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 francescvela@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. 

 

 
 

Pont de fusta temporal, instal·lat el 2011, per unir el                              
Circuit Interpretatiu i l’àrea de berenada del riu Pollós 

 

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 
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 
 
 

 
 

Orri de Montmantell 

 

 
 

Borda de Torné, propietat privada adjacent a l’espai protegit 
 
 
 

        
 
Text i fotografies: Jordi Nicolau-BIOCOM. 

 


