
El Comapedrosa a les escoles 
 
La majoria d’activitats educatives realitzades durant el curs 
escolar 2012-2013 han estat dirigides a alumnes d’entre 6 i 
10 anys de l’Escola Francesa de la Massana. Aquestes 
han estat protagonitzades pels arbres i els arbustos del 
parc i han inclòs la realització de dos dossiers específics. 
Al web del parc, en un apartat específic que fou creat 
durant l’estiu, es poden visualitzar els dibuixos que, 
inclosos com una de les activitats dels dossiers, realitzaren 
els alumnes.  
 

 
 
Activitat educativa a l’Escola Francesa de la Massana (8 de març de 2013), 
a dalt, i sortida guiada per als alumnes de l’IES Xavier Lluch i Rafecas de 

Vilanova i la Geltrú (13 de juny de 2013), a baix 
 

 
 
El número total d’alumnes que ha participat a les diferents 
activitats educatives durant el 2013 ha estat de 293 
alumnes, que és la xifra més elevada assolida des de la 
creació del parc. 
 

Actualitat 
 
Nova edició del Pla Rector 
 
L’any 2013 s’ha publicat una nova versió del Pla Rector, 
document normatiu i de planificació principal de l’espai 
protegit, que té una vigència de 4 anys (2013-16). Aquesta 
actualització fou presentada durant la reunió del Comitè 
Consultiu, òrgan assessor del parc, que tingué lloc el 27 de 
novembre de 2012, i aprovada per l’Òrgan Rector el 29 de 
gener de 2013. La nova versió, que es publicà al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra (BOPA nº18, any 25, de 17 
d’abril de 2013), inclou un canvi dels camins pels quals es 
permet el trànsit a peu a través de les Zones d’Ús 
Restringit (ZUR) i dels senders que es consideren bàsics 
per a l’ús públic, així com una ampliació de la normativa 
general de protecció. 
 
La cançó del parc 
 
Una de les activitats educatives més singulars del 2013 ha 
estat l’enregistrament de la cançó “Comapedrosa”. Es 
tracta d’una peça musical composada pel Jordi Barceló i el 
Jordi Botey, amb lletra de la Mònica Bordas i el Jordi 
Botey. Una quarantena de nois, la majoria d’entre 7 i 16 
anys, participaren a les diferents fases de creació de la 
cançó, que inclogueren tres sessions d’assaig, la 
presentació pública, que tingué lloc dins els actes 
d’Andoflora, i l’enregistrament. En aquest darrer hi 
participaren 23 músics. Els arranjaments, així com la 
direcció musical, són obra del Jordi Barceló, mentre que de 
la direcció del cor se n’encarregà el Josep Puig. Al web del 
parc es pot descarregar la cançó, així com la partitura i la 
lletra, i s’hi pot veure un vídeo on es mostren les diferents 
fases del projecte (making off). 
 

 
 

Presentació de la cançó “Comapedrosa” (26 de maig de 2013) 
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d’aquest equipament. El GRP d’Andorra és una ruta 
circular de senderisme que dóna la volta a Andorra en 7 
etapes i té una longitud total d’uns 100 km. 

 

 
 

Modificació de la senyalització horitzontal del GRP  
(8 de novembre de 2013) 

 
Altres actuacions de senyalització 
 
Les principals actuacions de senyalització han inclòs el 
disseny, producció, transport i instal·lació de 2 elements 
nous que informen de la regulació de l’accés motoritzat. El 
primer s’ha ubicat al coll de les Cases i el segon al clot del 
Cavall. També s’han col·locat 4 elements nous de 
senyalització orientativa: el primer prop de les bordes de 
Prats Nous, el segon a Comaubosa, el tercer a la portella 
de Sanfons i el quart a les rodalies de la Coruvilla.  
 

  
 

Nou element de senyalització informativa instal·lat al clot  
del Cavall, a l’esquerra, i nou element de senyalització  

orientativa ubicat a Comaubosa, a  la dreta 

 
Esmentar, a més, que durant el 2013 també es col·locaren 
un total de 51 plaquetes de senyalització. Aquí s’inclouen 
les de les rutes que formen part del mapa de camins de les 
Valls del Nord, i el camí del Retrobament, recorregut 
transfronterer que va d’Auzat fins a la Seu d’Urgell. 

 

      
 

Millora de l’accés i els equipaments 
principals 
 
L’any 2013 s’han dut a terme diverses actuacions per 
millorar la senyalització de l’accés principal del parc, tot 
fent-lo més visible per als visitants. Aquí s’inclou, entre 
altres, la instal·lació d’un nou cartell de Benvinguda i d’un 
nou cartell orientatiu de grans dimensions, amb la finalitat 
de potenciar la utilització de l’aparcament principal i la 
visita del mirador del roc de la Sabina. També s’ha 
instal·lat una bústia a l’equipament per a l’atenció dels 
visitants, amb l’objectiu de què els visitants puguin retornar 
omplertes les noves enquestes de valoració que 
s’enllestiren el passat mes d’abril.  
 
Durant el 2013 també es dugueren a terme diverses 
actuacions de millora del Circuit Interpretatiu. La més 
rellevant, que tingué lloc durant el mes de setembre, 
consistí en la substitució de totes les fustes de la base del 
pont que travessa el riu Pollós. 

 

  
 

Nou cartell de Benvinguda, a  l’esquerra, i nou cartell orientatiu,  
a la dreta, instal·lats a l’accés principal 

 

 
 

Tasques de substitució de les fustes de la base del 
pont del riu Pollós, al Circuit Interpretatiu (11 de setembre de 2013) 

 
Modificació del recorregut del GRP 
 
Una de les actuacions principals del 2013 en relació als 
camins del parc, ha estat la modificació del recorregut del 
GRP al seu pas pel sector de les Fonts. Aquesta tasca, 
executada amb la col·laboració del Departament de 
Patrimoni Natural del Govern d’Andorra, tingué lloc a final 
d’any, quan es canvià la senyalització horitzontal d’aquest 
sender de gran recorregut. La modificació del recorregut 
consistí bàsicament a fer arribar aquest sender fins al 
refugi   de   les   Fonts,   amb   l’objectiu   de  potenciar  l’ús 
   

Plaqueta del camí del 
Retrobament, a l’esquerra, i 
plaquetes dels camins 
inclosos al mapa de les Valls 
del Nord, a la dreta 

 



  
El jurat del concurs de prats florits, juntament amb tècnics del parc, 
durant la visita d’avaluació del prat massanenc (14 de juny de 2013) 

 
Afegir, a més, que durant el 2013, s’han instal·lat arnes, en 
règim de transhumància i a títol de projecte pilot, a les 
rodalies de l’espai protegit. La instal·lació d’arnes, 
realitzada enguany per primera vegada, pretén afavorir la 
pol·linització i, consegüentment, la flora i els hàbitats de 
l’espai. 
 
El Programa de Seguiment 
 
L’execució 2013 del Programa de Seguiment va incloure, 
amb l’objectiu d’avaluar la gestió operativa de l’espai, un 
total de 90 indicadors. D’aquests, sembla que el 45,56% 
evoluciona positivament i el 34,44% es manté estable. 
Alguns dels paràmetres que evolucionen més positivament 
són les visites rebudes, les sortides i activitats 
organitzades, l’activitat econòmica induïda, el nombre de 
treballs generats, la senyalització de límits i accessos, els 
itineraris i camins senyalitzats, les activitats educatives, els 
programes de voluntariat, l’adequació dels recursos, 
l’execució d’actuacions programades, la cooperació amb 
altres espais protegits, etc. Pel que fa a les comunitats 
biològiques, els treballs de camp inclosos en aquest 
programa han permès constatar l’evolució positiva de les 
poblacions d’isard, serenalla pallaresa i marcòlic pirinenc, 
així com del bedollar de beç pubescent i els matollars nans 
de nabius, dos dels hàbitats més interessants del parc, 
entre altres. 

 

                                              
 

Sortides guiades i activitats de difusió 
 
Les sortides guiades de l’estiu de 2013, que igual que els 
darrers anys s’organitzaren conjuntament amb el sector 
hoteler i tingueren lloc durant els mesos de juliol i agost, 
comptaren   amb  una  participació  de  475  persones.  Cal  

Mesures per a la conservació del 
patrimoni 
 
Una de les principals actuacions realitzades l’any 2013 ha 
estat el tancament de la drecera de les Canyorques, que 
consistí en la instal·lació de ferros, cordes i un cartell 
informatiu elaborat amb plàstic reciclat, amb l’objectiu de 
minimitzar la utilització d’aquesta drecera. Aquesta 
actuació es dugué a terme tant per motius de seguretat 
dels visitants com per conservar el patrimoni natural 
d’aquesta àrea, tot donant compliment a l’article 32.5 del 
Pla Rector. Cal tenir en compte que a les Canyorques hi 
ha, entre molts altres elements d’elevat interès natural, 
algunes de les poblacions més importants, a escala 
mundial, de serenalla pallaresa, l’espècie vertebrada més 
important d’Andorra. 
 

                             
 
Una altra actuació destacable ha estat la instal·lació d’un 
englevat al sostre del petit edifici de captació d’aigües que 
es troba al Pla de l’Estany. Aquesta actuació fou 
executada, igual que altres actuacions que s’esmenten en 
aquesta memòria, pels voluntaris del CVN (Cos de 
Voluntaris per la Natura). 
 

  
Englevat instal·lat al sostre de l’edifici de 

captació d’aigües del Pla de l’Estany 
 
Potenciació de les activitats tradicionals 
 
Les parròquies de la Massana i Ordino, que són 
actualment les úniques del Principat que acullen Parcs 
Naturals en el seu territori, participaren a l’edició 2013 del 
concurs de prats florits (Concours agricole national des 
prairies fleuries), iniciativa originària dels Parcs Nacionals i 
els Parcs Naturals Regionals francesos. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa transfronterera és determinar aquells 
prats o pastures que millor compleixen diversos 
paràmetres (valor paisatgístic, per exemple), tot premiant 
l’equilibri entre producció i biodiversitat. La jornada 
andorrana del concurs de prats florits tingué lloc el 14 de 
juny de 2013, dins un projecte de col·laboració amb el Parc 
Natural Regional dels Pirineus de l’Ariège. Hi participaren 4 
prats de la parròquia d’Ordino, un dels quals arribà a la 
final del certamen, i 1 prat de la Massana. 
 

Ferros i cordes 
instal·lades per al 

tancament de la  
drecera de les 

Canyorques 

Portada de la 
memòria del 
Programa de 

Seguiment 2013  
 



Freqüentació estival 
 
Durant l’estiu de 2013, l’equipament per a l’atenció dels 
visitants estigué operatiu del 20 de juny al 15 de setembre 
(ambdues dates incloses), la majoria de dies de 9:00 a 
13:00h. Al llarg d’aquest període s’atengueren 5.228 
visites, xifra que representa un increment del 12,28% 
respecte el 2012. 
 

 
 

Evolució del número de visites ateses des de l’equipament per a 
l’atenció dels visitants durant el període 2006-2013. Atès que el 

número d’hores de funcionament de l’equipament ha variat durant 
el període considerat, les dades es mostren estandarditzades 
(número de visites per hora de funcionament de l’equipament) 

 
Pel que fa al refugi guardat de Comapedrosa, que durant el 
2013 estigué en funcionament del 17 de juny al 2 
d’octubre, aquest acollí 1.205 pernoctacions i serví 1.157 
àpats (dinars i sopars) i 1.064 esmorzars. 
 
Noves publicacions 
 
La principal publicació del 2013 ha estat un plànol del parc. 
Aquest inclou fotografies d’algunes de les espècies de flora 
i fauna més rellevants, així com els millors indrets on 
observar-les i els camins més recomanables. A més, 
durant el mes de març de 2013 es publicà, al número 4 de 
la revista Rastres, l’article “Amfibis i rèptils del Parc Natural 
Comunal de les Valls del Comapedrosa”. Ambdós 
documents estan disponibles al web del parc. 
 

                         
 
Cursos d’acreditació per a la realització 
d’activitats guiades privades 
 
El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa i el 
Parc Natural de la Vall de Sorteny van organitzar, durant el 
mes de novembre i dins el marc del conveni de cooperació 
tècnica que existeix entre ambdós espais naturals 
protegits, la I Sessió d'Acreditació de Guies. Les sessions 
d’acreditació, que està previst que es realitzin 
periòdicament, pretenen donar compliment a la normativa 
específica del parc, atès que la realització d’activitats 
guiades per part de persones físiques o d’empreses 
privades dins ambdós espais es considera una activitat 
autoritzable per a la qual es requereix acreditació. Les 
sessions d'acreditació s'organitzen amb la col·laboració de 
l'EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i 
de  Muntanya  d'Andorra),  que  des del 2013 ha incorporat  
 

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. L’estiu de 
2013 també s’organitzaren sortides a cavall fins al Pla de 
l’Estany, aquesta vegada amb una periodicitat diària. 
Aquestes comptaren amb una participació de 292 
persones. 
 

 
 

Sortida inclosa dins les activitats intergeneracionals (12 de juny de 2013), a 
dalt, i xerrada dins el cicle “Parlem de Natura Protegida” (24 d’abril de 2013) 

 

 
 
Durant el 2013 també s’organitzaren diverses activitats per 
a la difusió dels valors de l’espai, algunes amb la 
col·laboració d’altres institucions (CENMA -Centre 
d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra- de l’Institut 
d’Estudis Andorrans, especialment). En aquestes hi 
participaren unes 230 persones. Entre les activitats 
organitzades destaquen, pel seu caire social i pel fet de 
tractar-se del primer acte d’aquesta tipologia que té lloc al 
parc, les activitats intergeneracionals dirigides 
principalment a joves del Punt 400 i a padrins de la Casa 
Pairal de la Massana. També foren especialment rellevants 
la xerrada que tingué lloc a l’Espai Ermengol de la Seu 
d’Urgell, dins el cicle “Parlem de Natura Protegida”, 
organitzat amb la col·laboració d’altres espais protegits 
veïns, i la conferència que formà part dels actes del XXXVII 
Aplec Excursionista dels Països Catalans, organitzat pel 
Club Pirinenc. La participació total a les activitats 
organitzades o coorganitzades des del parc ha estat, 
durant el 2013, de 1.000 persones, que és la xifra més alta 
assolida des de la declaració de l’espai. 

 

 
 

Sortida per identificar rastres a la neu (10 de març de 2013) 
 

Portada del nou  
plànol del parc 



 
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 mediambient@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... 
 
ü Pàgina web del Parc Natural Comunal de les Valls del 

Comapedrosa: www.comapedrosa.ad. Aquí podreu 
descarregar la major part de la documentació que 
s’esmenta en aquest butlletí, així com la Memòria Anual 
d’Activitats 2013. Aquest darrer document amplia 
notablement la informació del present butlletí, alhora 
que inclou alguns apartats tradicionalment inclosos en 
aquest (El Parc Natural als mitjans, principalment). 

ü Comú de la Massana: 00376-736900 / 
www.lamassana.ad. La Biblioteca Comunal disposa de 
força documentació del Parc Natural, incloses les 
memòries dels principals treballs realitzats. 

ü Oficina de Turisme de la Massana: 00376-835693. 
ü Equipament per a l’atenció dels visitants (obert de juny 

a setembre) del dic d’Arinsal. 
ü Refugi de Comapedrosa (obert de juny a setembre): 

00376-327955. 
 

 
 

Detall de la versió 2013 del fulletó per a la promoció de les sortides guiades 

 

        
 

aquesta sessió dins el bloc específic de muntanyisme de 
nivell 1, i l’AGAMA (Associació de Guies i Acompanyants 
de Muntanya d´Andorra). 
 

                                         
 
El Cos de Voluntaris per la Natura (CVN) 
 
Durant el 2013, i per primera vegada, el parc ha comptat 
amb la participació de voluntaris, concretament del CVN 
(Cos de Voluntaris per la Natura), grup de 12 nois i noies 
que s’ha dedicat a tasques de manteniment de camins, 
gestió forestal i jardineria a escala parroquial.  
 
Les sessions teòriques de formació específiques del parc, 
realitzades pel seu equip tècnic, tingueren lloc del 31 de 
gener al 15 de febrer. Les pràctiques, que es dugueren a 
terme des de principi de juny fins a final de setembre, 
inclogueren, entre altres tasques, el transport i la 
instal·lació d’elements de senyalització, la correcció de 
filats i altres infraestructures ramaderes, i la millora dels 
camins del parc. En total, els voluntaris del CVN dugueren 
a terme més de 20 dies de treball de camp dins el parc, i 
van permetre convertir en realitat un bon nombre 
d’actuacions. 
 

 
 
Actuacions de manteniment i millora del filat per al bestiar del corriol del Pla 

de l’Estany (3 de juny de 2013), a dalt, i tasques d’extracció d’arbres 
tombats (9 de juliol de 2013), a baix 

 

 
 
La formació i execució del CVN ha comptat amb la 
col·laboració de Carisma, la Fundació Valentí Claverol i 
Assegurances Generals, així com de dues empreses que 
han dut a terme les sessions de formació. 
 

Sessió d’acreditació 
per a Guies de 

Muntanya (14 de 
novembre de 2013) 

 


