
 

 
 

Embelliment del cim de Comapedrosa 
 
Una de les actuacions principals realitzades al Parc Natural Comunal 
de les Valls del Comapedrosa durant el 2014 ha estat l’embelliment 
del cim de Comapedrosa, sostre d’Andorra i emblema principal de 
l’espai protegit. L’actuació ha inclòs la construcció d’una taula 
panoràmica i la instal·lació d’una figura escultòrica. Per a la 
selecció d’aquesta última, a principi de maig es va convocar un 
concurs, amb la col·laboració de la Capsa, Espai de Creació, obert 
a tots els artistes residents al país. La dotació econòmica del premi 
va ser de 3.000 euros, gràcies a les aportacions d’Andorra Turisme i 
de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra, i l’obra 
guanyadora fou “La gran fita” de l’artista Joan Canal. El jurat va 
estar  format  per representants del Comú de la Massana,  el  Comitè  
Consultiu, l’òrgan gestor del Parc Natural, la Capsa, ACELMA, 

l’Associació de la Gent Gran de la 
Massana, Andorra Turisme i el 
Departament de Patrimoni Natural 
del Govern d’Andorra.  

 
 

Les tasques d’execució del projecte es van iniciar el 26 d’agost de 2014, i la presentació 
pública va tenir lloc el 28 de setembre de 2014. Aquest darrer acte, que va incloure, entre altres 
activitats, una sortida guiada fins al cim, un concert i un dinar de germanor al refugi de 
Comapedrosa, va comptar amb la participació d’unes 50 persones. La data de la presentació es 
va procurar fer coincidir amb la data de la primera ascensió documentada al Comapedrosa, que 
va tenir lloc el 22 de setembre de 1858, dia que ha estat instaurat com a Dia del parc. 

 
 

Aquesta actuació ha millorat notablement l’aspecte del cim més alt d’Andorra i, alhora, pretén 
esdevenir un dels símbols principals de l’espai i actuar com una eina de promoció, tot afegint 
un ingredient de satisfacció a l’excursionista que coroni aquesta emblemàtica muntanya. 

 
 

Els medis aquàtics del parc al Conveni de Ramsar 
 

Les zones humides del Parc Natural Comunal 
de les Valls del Comapedrosa ja formen part 
del llistat de zones humides d’importància 
internacional del Conveni de Ramsar, tractat 
internacional per a la conservació i l’ús 
sostenible dels medis aquàtics. Actualment 
formen part del Conveni un total de 168 
estats, que inclouen 2.186 medis aquàtics 
designats. 
 
 
El 8 de maig de 1974 es va designar la 
península de Cobourg, a Austràlia, com la 
primera zona humida d’importància 
internacional dins el marc del Conveni de 
Ramsar, i el 15 d’abril de 2014 s’hi 
incorporaren els 74 medis aquàtics 
principals del nostre parc.  

 
 

 

L’Estany Negre 
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Creació d’una xarxa pirinenca d’Espais Naturals Protegits 
 
El 16 de setembre de 2014 va tenir lloc, a la Massana, una reunió per a la 
creació d’una xarxa d’espais naturals pirinencs. Hi van participar una 
trentena de representants d’institucions i espais naturals protegits 
pirinencs, els quals es van repartir en tres grups de treball diferents 
(biodiversitat, ambient agrari i medi ambient, i acollida del públic i turisme 
sostenible). L’anterior reunió d’aquest projecte, que té l'objectiu principal de 
planificar estratègies conjuntes en base a les problemàtiques comunes, 
va tenir lloc el 22 de juliol de 2013 a Tarbes (França), a la seu del Parc 
National des Pyrénées, i la pròxima es va realitzar al Parc Natural Cadí-
Moixeró (Catalunya) els dies 4 i 5 de desembre de 2014. 
 
 
Noves activitats de geocerca 
 

L’any 2014 s’han iniciat dues activitats de geocerca (o geocaching), 
que és una activitat ludicoesportiva que consisteix a buscar “tresors” 
amagats mitjançant un aparell GPS. La primera activitat, dirigida al públic 
familiar, està centrada en el Circuit Interpretatiu, i es troba en 
funcionament des de l'1 de maig fins al 31 d'octubre. La segona, 
destinada a altres tipologies de públic, recorre les zones més elevades del 
parc, amb els estanys glacials com a fil conductor. Els que han 
completat alguna de les activitats i han retornat omplert el fulletó 
corresponent (cada activitat disposa d’un fulletó específic, que es pot 
descarregar des de l’apartat “Què s’hi pot fer” del web de l’espai protegit), 
han rebut un obsequi del parc.  
 
 
Un mínim de 57 famílies ha completat, durant els mesos d’estiu, l’activitat 
de geocerca al Circuit Interpretatiu. 
 

 
Ampliació del punt d’informació del parc 

 
Durant el 2014 s’ha treballat en l’ampliació del punt d’informació del parc, tasca que permetrà potenciar les tasques 
informatives i, alhora, contribuirà a la millora de l’accés principal de l’espai. 
 
 
Es tracta d’una estructura de fusta, annexa a l’equipament per a l’atenció dels visitants, d’una longitud i amplada de 5 i 3 m, 
respectivament i aproximada. Al seu interior s’han instal·lat 6 plafons interpretatius, així com taules i bancs de fusta. Els plafons 
ofereixen tant informació sobre l’espai protegit (medi físic, medi biològic, patrimoni cultural, equipaments i activitats, i mapa de 
camins del parc) com sobre la parròquia de la Massana en general.  
 

 
Nou aspecte de l’equipament per a l’atenció dels visitants, amb l’annex que s’ha instal·lat durant el 2014 

Assistents a la reunió de la xarxa  
d’espais naturals pirinencs 

 

 
 
      Pàgines interiors del fulletó de geocerca al Circuit Interpretatiu 

 

 

 



 

Acampada educativa amb Els Petits Viatgers 
 
Els dies 19 i 20 de juliol de 2014 va tenir lloc l’activitat “Explora, observa i 
descobreix les Valls del Comapedrosa!”, organitzada conjuntament amb Els 
Petits Viatgers. Aquesta activitat, dirigida a públic familiar amb nens de com a 
mínim 6 anys, va comptar amb la participació d’11 adults i 11 nens. 
 

 
 
 
 

 
Nou pont a l’àrea de berenada del riu Pollós 
 

L’any 2014 s’ha instal·lat un pont de fusta a l’àrea de berenada 
del riu Pollós, prop de l’accés principal del parc. Aquest pont, 
d’estructura modular i una longitud d’uns 13 m, ha permès 
connectar dues de les Zones d’Ús Especial del parc (ZUE-
5: Circuit Interpretatiu i àrea de berenada del riu Pollós), que 
corresponen a dues de les àrees principals d’ús públic, 
especialment rellevants per al públic familiar.  
 
 
Així, doncs, la instal·lació d’aquest nou pont ha permès 
allargar el Circuit Interpretatiu, tot fent-lo arribar fins a l’àrea 
de berenada esmentada, i ofereix un nou accés per a aquest 
recorregut, tot permetent un millor gaudi de l’espectacular salt 
d’aigua que el riu Pollós forma en aquest indret. 
 
 
Fotografia del nou pont instal·lat 
a l’àrea de berenada del riu Pollós 
 
 

Enquestes de valoració 
 

Durant l’estiu de 2014 s’han distribuït, per primera vegada, i tant des de l’equipament per a l’atenció dels visitants com mitjançant 
el guarda del parc, enquestes de satisfacció en català, castellà, francès i anglès. En total, se n’han retornat omplertes 71 i els 
resultats principals sorgits de la seva anàlisi es poden consultar a l’informe “Visites ateses des de l'equipament per a l'atenció 
dels visitants i freqüentació estival durant l'estiu de 2014”, disponible al web del parc.  
 
Convé destacar que el 75% de les persones enquestades ha quedat molt satisfet, globalment, de la seva visita al nostre 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 

nombrosa documentació, inclosa la Memòria Anual d’Activitats 2014. Aquest darrer document amplia notablement la 
informació del present butlletí, alhora que inclou alguns apartats tradicionalment inclosos en aquest. 

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. 

 
 

                  
 

 

 
  

 
Fotografia de l’acampada educativa que es va organitzar  

amb Els Petits Viatgers, la qual va comptar amb la  
participació del personatge de ficció Pocoyó 

 

 

 

 

 

 


