
Millora de les infraestructures ramaderes 
 
Aquest any s’ha instal·lat una nova porta metàl·lica, amb el 
corresponent marc de fusta, al refugi de la Coruvilla, 
infraestructura que, malgrat trobar-se en una propietat 
privada adjacent al parc, és de gestió comunal, amb 
l’objectiu principal de facilitar la pràctica ramadera a 
l’interior de l’espai. Alhora, durant el 2012 es va pintar tot 
l’interior d’aquest edifici i es va corregir un problema de 
goteres.  
 

  
 

Nova porta metàl·lica del refugi de la Coruvilla, a l’esquerra, i interior 
d’aquesta edificació un cop finalitzades les tasques de pintura, a la dreta 

 
Esmentar, a més, que l’estiu de 2012 es va instal·lar un 
portell i un filat per al bestiar a les rodalies de les bordes de 
Percanela, i es van dur a terme nombroses actuacions de 
manteniment de les infraestructures ramaderes.  
 

 
 
Camins i cartells 
 
L’any 2012 s’han instal·lat 4 elements nous de 
senyalització orientativa (2 a la capçalera de la vall de 
Comapedrosa, 1 a les rodalies del refugi homònim i 1 prop 
de la Coruvilla) i 2 elements nous de senyalització de 
normativa -regulació de l’accés rodat- (1 a la part baixa del 
camí de Percanela i 1 a la portella de Sanfons). Convé 
esmentar que els nous elements de senyalització 
orientativa instal·lats corresponen a banderoles, que es 
preveu que gradualment vagin substituint les safates de 
fusta actualment presents, atès que aquesta nova tipologia 
permet un major contingut informatiu i gràfic, és més fàcil 
de transportar i requereix menys feines de manteniment.  

Actualitat 
 
Noves actuacions per a la conservació 
del patrimoni 
 
Durant el 2012 s’ha millorat la integració paisatgística d’un 
petit edifici per a la captació d’aigua que es troba a les 
Fonts i s’han dut a terme petites actuacions de millora al 
Circuit Interpretatiu (soterrament d’un tub per a la 
conducció d’aigua, per exemple), equipament perifèric del 
parc. Alhora, el dia 4 de juliol de 2012 es dugueren a terme 
les tasques necessàries per al tancament de la drecera Alt 
de Comapedrosa-rocs de l’estany Negre, amb l’objectiu de 
conservar i millorar el patrimoni natural, minimitzar els 
problemes d’erosió i impacte paisatgístic, i donar 
compliment a l’article 32.5 del Pla Rector, document 
normatiu principal de l’espai protegit. Aquesta darrera 
actuació, sens dubte una de les més importants des de la 
declaració del parc, es basà en la instal·lació de ferros, 
cordes i dos cartells informatius, tot evitant la utilització de 
materials i tècniques que poguessin suposar un impacte 
major en una zona de tant interès i sensibilitat.  
 

 
 

Aspecte del tancament de la drecera  
Alt de Comapedrosa-rocs de l’estany Negre 

 
Afegir, a més, que a final d’agost s’instal·là una paperera a 
les rodalies de l’equipament per a l’atenció dels visitants, i 
que durant el mes de setembre es pintà l’estació 
depuradora d’aigües residuals del refugi de Comapedrosa, 
amb l’objectiu de millorar-ne la integració en el medi. 
 

                           
 

 

 

 

L’Estany Negre 
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Altres actuacions als equipaments del 
parc 
 
El Departament de Patrimoni Natural del Govern 
d’Andorra, institució que forma part de l’Òrgan Rector i el 
Comitè Consultiu de l’espai protegit, va instal·lar, durant el 
2012, un acumulador d’aigua calenta al refugi de 
Comapedrosa, amb l’objectiu de minimitzar la utilització del 
generador de gasoli i, consegüentment, els impactes 
ambientals i molèsties que això pogués suposar.  
 
Enguany també s’han dut a terme diverses actuacions de 
millora de la captació d’aigua del refugi del Pla de l’Estany, 
amb l’objectiu de què la font i el cóm no es quedin sense 
aigua, fet que succeïa regularment abans d’això. 
 

   
 
Execució de les tasques de soterrament de la conducció d’aigua del refugi 

del Pla de l’Estany, a l’esquerra, i pàgina principal del nou web del Parc 
Natural, a la dreta 

 
Estrenem web! 
 
A principi de 2012 entrà en funcionament un nou web, amb 
molts més continguts i majors possibilitats de participació. 
 
Noves iniciatives de cooperació 
transfronterera 
 
Personal tècnic del nostre parc participà, com a 
observador, al concurs de prats florits que organitzà el 
Parc Natural Regional dels Pirineus de l’Ariège (França) 
durant el mes de maig de 2012. Alhora, l’òrgan gestor del 
parc participà, els dies 18 i 19 de juliol, a unes jornades 
sobre seguiment de flora patrimonial pirinenca que 
tingueren lloc a la Reserva Natural Catalana de Py 
(França), així com a una reunió per crear una xarxa 
pirinenca d’espais naturals. Aquesta darrera reunió tingué 
lloc el 26 d’octubre a Saint Girons (França), i estigué 
organitzada pel Parc Nacional dels Pirineus i el Parc 
Natural Regional dels Pirineus Catalans, entre altres. 
 

 
 

Fotografia realitzada durant les jornades sobre seguiment de flora 
patrimonial pirinenca que es dugueren a terme, a la Reserva Natural 

Catalana de Py, els dies 18 i 19 de juliol de 2012 
 

 
 

Nou element de senyalització orientativa instal·lat a  
les rodalies de la Coruvilla 

 

 
 

Nou element de senyalització de normativa -regulació de l’accés rodat- 
col·locat a la portella de Sanfons 

 
A més, a principi de juliol s’instal·là, a les rodalies del refugi 
de Comapedrosa, un element de senyalització que informa 
sobre el recorregut interpretatiu transfronterer entre 
aquesta infraestructura i l’aparcament de la Molinassa 
(Parc Natural de l’Alt Pirineu, Catalunya). 
 

   
 

Element de senyalització informativa del recorregut interpretatiu 
transfronterer, a l’esquerra, i fotografia de la presentació pública d’aquesta 
infraestructura, que tingué lloc el 15 de juny de 2012 a la Molinassa, a la 

dreta 
 
Durant el 2012 també s’han dut a terme nombroses 
actuacions per al manteniment i millora dels camins del 
parc, en especial per enretirar arbres caiguts durant el 
passat hivern. Enguany, a més, i en paral·lel a les tasques 
realitzades per al tancament de la drecera Alt de 
Comapedrosa-rocs de l’estany Negre, s’ha senyalitzat un 
nou camí que connecta l’Alt de Comapedrosa amb el port 
de Baiau, tot canalitzant els fluxos de visitants per les 
zones menys sensibles i millorant-ne la seguretat. 
 



sense tenir en compte les activitats dirigides al públic 
escolar, a un total de 608 persones, xifra no assolida en 
cap dels anys anteriors i que suposa un increment del 
26,67% respecte el 2011. 
 
El Parc Natural als mitjans  
 
En aquest apartat 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 Diari d’Andorra de 17 de gener de 2012 incloïa la 
notícia “Prop de sis mil plats d’escudella”, en la qual es 
comentava el motiu de decoració, relacionat amb el Parc 
Natural, del plat de terrissa que es va repartir i utilitzar. 
-El 2 de febrer de 2012 es va emetre, per Andorra Televisió 
(ATV), el documental “Un any al Comapedrosa”. Aquest 
audiovisual, ara en la seva versió definitiva, es va reemetre 
els dies 3 i 5 de febrer pel mateix canal de televisió, i es 
pot visualitzar a través de la nova web del parc. En 
referència a aquest tema, Bondia va publicar, el dia 2 de 
febrer, la notícia “ATV emet ‘Un any al Comapedrosa’”. 
-El 22 de febrer es donava a conèixer una “Sortida per 
conèixer els rastres de la fauna”, al Bondia, i “Projectada 
una caminada per descobrir la fauna” al web del Periòdic 
d’Andorra. 
-Durant el mes de març es va publicar un breu article sobre 
un dels camins del parc al número 52 de la revista 
L’Eskpada. 
-El número 19-20 (abril de 2012) de la revista Àgora 
Cultural, que és un monogràfic sobre espais protegits 
pirinencs, va incloure un article sobre el Parc Natural 
Comunal de les Valls del Comapedrosa. La presentació 
d’aquesta publicació tingué lloc el 19 de setembre de 2012 
a la Biblioteca Comunal de la Massana. 
 

 
 

Presentació del monogràfic de la revista Àgora Cultural  
sobre espais protegits pirinencs 

 
-El Bondia del 26 d’abril publicava la notícia “Jornada per 
explicar la biodiversitat d’Andorra”.  
-Aquest mateix mitjà incloïa, en la seva edició de 16 de 
maig, “Ordino i la Massana celebren el Dia Europeu dels 
Parcs Naturals debatent sobre el seu paper social i 
econòmic”. 
-La web del Diari d’Andorra difonia, el 17 de maig, que 
“Quatre tallers divulgaran part de la biodiversitat d’Andorra 
per commemorar-ne el Dia internacional”. 
-El Diari més Andorra esmentava, el 25 de maig, “Les 
possibilitats del parcs naturals”, fent referència a les 
xerrades incloses en les activitats de celebració del Dia 
Europeu dels parcs. En aquesta mateixa data, el Bondia 
publicava “El potencial dels parcs naturals per al turisme”. 
-“La temporada d’estiu al Parc del Comapedrosa comença 
amb un nou itinerari interpretatiu”, al Diari d’Andorra, “Nou 
itinerari interpretatiu per a l’estiu al Parc del 
Comapedrosa”, al Periòdic d’Andorra, “El parc presenta un 
itinerari transfronterer com a novetat de l’estiu”, al Bondia, i 
“Un recorregut transfronterer, la novetat per a aquest estiu” 
al Diari més Andorra. Notícies publicades el 12 i el 13 de 
juny de 2012. 

El 18 d’agost tingueren lloc, a Prades, les II Jornades de 
les Àrees Protegides, dins el marc de la XLIV Universitat 
Catalana d’Estiu. L’equip tècnic del parc hi presentà la 
ponència “El Parc Natural Comunal de les Valls del 
Comapedrosa: primeres passes per a la cooperació 
transfronterera”. 
 
L’any 2012, l’equip tècnic del parc va organitzar, 
conjuntament amb l’IDAPA (Institut per al 
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran) del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i amb la col·laboració d’Andorra Turisme, un 
viatge d’estudis a Andorra per a tècnics d’administracions i 
espais protegits catalans. Aquesta activitat, que s’engloba 
dins el programa de treball 2012 en senderisme, camins i 
mobilitat a l’Alt Pirineu i Aran, inclogué diverses xerrades i 
visites tècniques, tant al parc com a altres indrets 
d’Andorra, i comptà amb la participació d’unes 50 
persones. 
 

 
 
Activitats principals organitzades i 
algunes dades d’ús públic 
 
Durant el 2012 es va organitzar una sortida per identificar 
rastres de fauna a la neu (25 de febrer), un taller de 
vegetació llenyosa en motiu del Dia Mundial de la 
Biodiversitat (19 de maig), diverses xerrades sobre el 
paper socioeconòmic dels espais protegits, en 
commemoració del Dia Europeu dels Parcs (24 de maig), 
una sessió d’anellament científic d’ocells (4 d’agost) i 
l’activitat “Què es fa en una Parc Natural?” (29 d’octubre). 
Algunes d’aquestes activitats s’organitzaren amb la 
col·laboració del Parc Natural de la Vall de Sorteny 
(parròquia d’Ordino) i el CENMA (Centre d’Estudis de la 
Neu i de la Muntanya d’Andorra) de l’Institut d’Estudis 
Andorrans. 

 

     
 

D’esquerra a dreta: Fotografies realitzades durant la sortida per identificar 
rastres de fauna a la neu, el taller sobre vegetació llenyosa en motiu del Dia 

Mundial de la Biodiversitat, i la sessió d’anellament científic d’ocells 
 
En referència a les sortides guiades estivals, que igual que 
l’any passat es van organitzar conjuntament amb el sector 
hoteler i van tenir lloc durant els mesos de juliol i agost, hi 
participaren 362 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 dugueren a terme en altres indrets de les 
parròquies de la Massana i Ordino, amb una participació 
total de 1.140 persones. Enguany també s’organitzaren 
sortides a cavall fins al Pla de l’Estany, les quals van 
comptar amb la participació de 106 persones.  
 
La participació global a totes les activitats organitzades o 
coorganitzades  des  del  parc  durant  el  2012  correspon,  

Presentació 
institucional del viatge 
d’estudis a Andorra 
organitzat 
conjuntament amb 
l’IDAPA 
 



 

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. 
 
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: +376-736900 / www.lamassana.ad. 
La Biblioteca Comunal disposa de força documentació del 
Parc Natural, incloses les memòries dels principals treballs 
realitzats 
Oficina de Turisme de la Massana: +376-835693 
Equipament per a l’atenció dels visitants (obert de juny a 
setembre) del dic d’Arinsal 
Refugi de Comapedrosa (obert de juny a setembre): +376-
327955 
 
 

 
 

Estany de les Truites 
 

 

        
 
Text i fotografies: Jordi Nicolau-BIOCOM. 

-El 16 de juny també es donava a conèixer que “La 
Molinassa-Comapedrosa es converteix en el primer itinerari 
transfronterer entre dos parcs naturals dels Pirineus”, tant 
al web de Ràdio Seu com al web del 324, el portal 
informatiu de Televisió de Catalunya. 
-El Diari d’Andorra del 13 de juliol esmentava que “Les 
obres al refugi de Comapedrosa permetran estalviar el 
50% del gasoli”, mentre que el web fòrum.ad donava a 
conèixer, en aquesta mateixa data, que “Camp presenta 
les millores al refugi guardat del Comapedrosa”. 
 

     
 
-El 31 de juliol es publicava, al Bondia, que “El Cenma 
organitza un anellament científic d’ocells”, notícia que 
també es difonia mitjançant el web ad.nykom.com, entre 
altres. 
-La web del Diari d’Andorra publicava, el 5 de setembre de 
2012, que “La venda de sortides guiades es dobla respecte 
l’any passat”. En aquest mateix mitjà apareixia, el 23 de 
setembre, l’article “Patrimoni de conveniència: Als peus del 
pic més alt”, signat per Toni Solanelles. 
-El Bondia del 18 de setembre es feia ressò de què “La 
Massana acollirà unes jornades sobre senderisme”, i 
l’endemà es publicava, al Periòdic d’Andorra, “La Massana 
debatrà sobre el senderisme i l’ecoturisme”. En referència 
a aquest mateix tema, el web del Periòdic d’Andorra 
esmentava, el 25 de setembre, que “50 participants a les 
jornades de senderisme”. 
-El 13 de novembre apareixia “Unes 2000 persones entren 
al parc per l’accés de Ribafeta”, al Diari més Andorra, “El 
comú incrementa el comptatge de visitants al 
Comapedrosa”, al Diari d’Andorra, i “El Comú millora el 
comptatge de visitants al Comapedrosa” al Bondia. 
-El 18 de desembre de 2012 es publicava, en motiu de la 
presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2012, 
“Augmenta un 26% la participació en les activitats al 
Comapedrosa”, al Diari d’Andorra, “26% més de 
participació en les activitats del Comapedrosa”, al Periòdic 
d’Andorra, “Augmenten un 26,6% els participants en les 
propostes”, al Bondia, i “Balanç satisfactori de l’activitat al 
Comapedrosa” al Diari més Andorra. 
 

 
 

Pineda de pi roig (Pinus sylvestris) al camí del refugi de Comapedrosa 
 

Presentació de les 
millores realitzades, 
principalment durant el 
2011, al refugi guardat 
de Comapedrosa, fet 
que tingué lloc el 13 
de juliol de 2012 


