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Principals camins

Anada

Longitud

Desnivell

Dificultat

1

Pista i corriol del
Pla de l’Estany

1h 25’

2.528 m.

450 m.

Moderada

2

Camí del refugi del
Comapedrosa

2h

2.720 m.

630 m.

Moderada

3

Camí de l’Alt de
Comapedrosa

2h 05’

3.272 m.

677 m.

Alta

4

Camí del pic de
Sanfons

2h 05’

3.980 m.

624 m.

Alta

5

Camí de Percanela
– les Fonts

1h 45’

4.260 m.

550 m.

Moderada

6

Camí de
Montmantell

1h 35’

2.979 m.

684 m.

Moderada

7

Camí dels Forcats

1h 15’

1.800 m.

693 m.

Alta

8

Camí del Clot del
Cavall

1h 25’

1.815 m.

463 m.

Moderada

9

Camí del Coll de
les Cases

1h 15’

1.260 m.

430 m.

Moderada

10

Circuit
Interpretatiu

0h 30’

1.200 m.

90 m.

Baixa

Normativa
Informació
del circuit
Longitud: 1,2 km
Desnivell: 90 m

i

F

i

Inici: Berenador i
cascada del riu Pollós

F

Final: rodalies del
dic d’Arinsal
Elements de
senyalització
interpretativa

Circuit interpretatiu
del Comapedrosa
Durant tot l’any s’organitzen visites guiades gratuïtes
al Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC) i al
circuit interpretatiu.
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Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC)
Tel.: (+376) 837 111

P i

Comunica amb
la Pista del Pla
de l’Estany–GR11

i
P

No es permet la circulació
de vehicles motoritzats no
autorizats

No llenci deixalles fora
del llocs autorizats

Circuli per la xarxa de
camins indicats

Respecti la flora
i la fauna

No encengui foc

i

No alteri la calma
i la tranquil·litat

Oficina de turisme
de la Massana
Plaça de les Fontetes s/n
Tel.: (+376) 835 693
turisme@comumassana.ad
www.lamassana.ad
Centre d’Interpretació
del Comapedrosa
Ctra. d’Arinsal, 58
Tel.: (+376) 837 111
cic@comumassana.ad
www.comapedrosa.ad

Caseta del Parc
Pàrquing
L’acampada lliure està
restringida. Consulteu

Gossos lligats
bestiar pasturant

La circulació de bicicletes
està restringida. Consulteu

Caseta del Parc
Tel.: (+376) 647 021

Fauna
Només s’han inclòs aquelles espècies vertebrades
d’interès per al públic general relativament fàcils
d’observar.
Sota els noms veureu els llocs del parc on podeu trobar
cada espècie.
Des del web del Parc podeu descarregar material.
Hi trobareu molta més informació sobre els llocs on
observar les espècies faunístiques més interessants.

Parc natural

TRUITA COMUNA

GRANOTA ROJA

ISARD

MARMOTA

Salmo trutta fario

Rana temporaria

Rupicapra pirenaica

Marmota marmota

Trucha común

Rana roja

Rebeco

Marmota alpina

Truite fario

Grenouille rousse

Isard

Marmotte des Alpes

Brown trout

European common brown frog

Pyrenean chamois

Alpine marmot

Estany de les Truites

Patamolls de la pleta de
Comapedrosa

L’Estany de les Truites i rodalies
del canal de l’Alt

Font dels Miquelets i pleta
de Montmantell

del Comapedrosa
Equipaments
per a l’atenció
dels visitants
Els equipaments del parc per a l’atenció als visitants es troben
a Arinsal.
La Caseta del Parc es troba a l’inici de la Ctra. de Comallempla
(CS-413), prop de la boca sud del túnel del dic d’Arinsal. Aquí
podreu obtenir informació sobre el Parc, les excursions
guiades, els refugis, etc.

SERENALLA
PALLARESA

TRENCALÒS

CABIROL

TRITÓ PIRINENC

Horari: consulteu horaris. Tel.: (+376) 647 021

Gypaetus barbatus

Capreolus capreolus

Calotriton asper

Iberolacerta aurelioi

Quebrantahuesos

Corzo

Tritón pirinaico

Lagartija pallaresa

Gypaète barbu

Chevreuil

Triton pyrénéen

Lézard pyrénéen d’Aurelio

Bearded vulture

European roe deer

Pyrenean newt

Aurelio’s rock lizard

Portella de Sanfons i
Alt de Comapedrosa

Part baixa del Pla de l’Estany, del Coll
de les Cases i bordes de Percanela

Al riu Comapedrosa

El Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC) es
troba al centre del poble d’Arinsal. És un punt dinàmic de
sensibilització, educació i informació sobre el Parc natural.
El visitant podrà descobrir les característiques d’aquest
espai protegit des de les especificitats de la flora i fauna a
les zones aquàtiques, els llacs glacials, les característiques
geomorfològiques o les activitats ramaderes. Els plafons
informatius es completen amb un impactant audiovisual que
mostra tot l’esplendor del Parc natural del Comapedrosa.

Rodalies de l’Estany Negre

Flora

Horari: obert de dimarts a diumenge al matí. Diumenge tarda
i dilluns tancat. Consulteu horaris.
Ctra. d´Arinsal, 58. Tel.: (+376) 837 111 cic@comumassana.ad

GENÇANA DE BURSER

GRANDALLA

VIOLA D’AIGUA

PENSAMENT ALPÍ

Gentiana burseri

Narcissus poeticus

Pinguicula grandiflora

Viola diversifolia

Genciana de Burser

Narciso de los poetas

Grasilla de flores grandes

Violeta alpina

Gentiane de Burser

Narcisse des poetes

Grassette à grande fleur

Pensée de Lapeyrouse

Burser gentian

Poet’s daffodil

Large – flowered butterwort

Diverse – leaved violet

Pla de l’Estany i rodalies de
l’Estany Negre

Coruvilla i part baixa del
Circuit Interpretatiu

Pleta de Comapedrosa

Rodalies de la portella
de Sanfons

LLIRI BLAU

BEÇ PUBESCENT

MARCÒLIC PIRINENC

PANICAL BLAU

SILENE ACAULE

Iris latifolia

Betula pubescens

Lilium pyrenaicum

Eryngium bourgatii

Llium pyrenaicum

Lirio azul

Abedul pubescente

Flor de lis

Cardo azul

Silene musgo

Iris des Pyrenees

Bouleau pubescent

Lis des Pyrénées

Panicaut de Bourgat

Silene acaule

English iris

Downy birch

Pyrenean lily

Blue eryngo

Moss campion

Pla de l’Estany i refugi
de Comapedrosa

Bedollar de la vall de
Comapedrosa

Rodalies del refugi de
Comapedrosa

Aigüesjuntes

Alt de Comapedrosa

Només s’han inclòs algunes de les espècies de flora
vascular d’interès relativament fàcils d’observar,
tot prioritzant les espècies herbàcies i les de floració no
especialment primerenca.
Sota els noms veureu els llocs del Parc on podeu trobar
cada espècie.
Des del web del Parc podeu descarregar material.
Hi trobareu molta més informació sobre els llocs on
observar algunes de les espècies florístiques més
rellevants.

Parc natural
del Comapedrosa,
hectàrees
per gaudir de
la natura en estat pur
El cim més alt del principat, el Comapedrosa (2.942 m),
presideix aquest Parc natural, de gran riquesa biològica.
Descobreix els paisatges i les vistes panoràmiques d’aquest
espai protegit. Totes les rutes estan senyalitzades amb
marques o cartells. Entre els elements naturals més
característics del parc s’inclouen els espectaculars circs
glaciars i els estanys, que tenen el seu origen en les masses
de gel que habitaven aquestes terres fa milers d’anys.
La gran varietat d’hàbitats d’aquest espai protegit – boscos,
zones rocoses, prats alpins… - permet la presència d’una
elevada diversitat d’espècies. La serenalla pallaresa, espècie
endèmica d’una reduïdíssima àrea de la nostra serralada, el
tritó pirinenc, la granota roja i l’isard són alguns dels cent
cinquanta tipus d’animals vertebrats que habiten el Parc.
Durant les caminades també hi trobareu una flora variada
i acolorida. S’han catalogat més de set-centes-espècies.
Distingireu fàcilment el marcòlic pirinenc, pel seu groc
intens, una de les flors més representatives del Parc.
Comença l’aventura!

A peu i a cavall pel Parc
natural del Comapedrosa
Durant juliol i agost t’oferim rutes guiades a peu i a cavall pel
Parc natural del Comapedrosa. Aquestes sortides et permeten
conèixer més profundament la flora, la fauna, la geologia i la
geomorfologia.
Més informació i reserves a la Caseta del Parc, al Centre
d’Intrepetació del Comapedrosa (CIC) o a l’oficina de turisme
de la Massana.

Mirador de
la Roca de
la Sabina
El Mirador de la Roca de la Sabina es troba al peu de les
pistes de l’estació d’esquí d’Arinsal, a l’àrea de pícnic de la Roca
de la Sabina, al costat dret (en sentit ascendent) de la Ctra. de
Comallempla (CS-413), a una altitud aproximada de 1.895
m. El mirador disposa d’una taula d’orientació, que inclou
una fotografia panoràmica on s’indica gràficament la situació
i el nom dels elements geològics i geogràfics principals (circs
glacials, cims, conjunts de bordes, etc.) del Parc.

Els refugis
del Parc
El Parc natural del Comapedrosa compta amb tres refugis
de muntanya per als qui practiquen el senderisme.
El de les Fonts (2.196 m) i el del Pla de l’Estany o Joan
Canut (2.049 m) no estan guardats, estan oberts tot l’any
i són d’accés lliure. Ambdós disposen de 6 a 10 places en
forma de lliteres.
El refugi del Comapedrosa (2.266 m) es troba al bell mig del
Parc, a tocar de l’Estany de les Truites. S’hi arriba mitjançant
el camí del refugi de Comapedrosa, que correspon a un tram
del GR-11 i el GRP. Està guardat de maig a octubre i disposa
de 48 places, repartides en 4 habitacions. També disposa de
menjars, begudes, dutxes amb aigua calenta i informació
sobre la zona. Fora del període esmentat, disposa d’una part
lliure de 6 places.
Més informació i reserves: Tel.: (+376) 327 955
refugicomapedrosa@gmail.com.

