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El Comú de la Massana va crear el Parc Natural Valls del Comapedrosa
el 18 de desembre del 2003. El 2006 es va publicar un nou decret on, a més
d'augmentar la superfície protegida, s'especiﬁcava el caràcter comunal de la
seva gestió, mitjançant la denominació de “Parc Natural Comunal de les
Valls del Comapedrosa”.
Entre els elements més rellevants s'inclouen el pic de Comapedrosa, el
més alt del Principat d'Andorra (2.942 m), i un espectacular conjunt
format per sis nuclis de llacs glacials.
El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa ofereix tres
estatges de vegetació, des de les cotes superiors a les inferiors: l'alpí, el
subalpí i el montà. Els dos primers presenten una ﬂora típica de la regió
boreoalpina. A l’estatge montà, al contrari, dominen les plantes pròpies de
la regió eurosiberiana.
Al parc hi viuen espècies animals tan espectaculars i amenaçades com la
perdiu blanca (Lagopus muta), el gall de bosc (Tetrao urogallus), el
trencalòs (Gypaetus barbatus), l'àguila real (Aquila chrysaetos), el tritó
pirinenc (Calotriton asper) i la sargantana pallaresa (Iberolacerta aurelioi),
aquestes dues darreres endèmiques dels Pirineus.
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El patrimoni cultural de l'espai protegit està relacionat bàsicament amb les
activitats humanes tradicionals (cabanyes, fonts, etc.), i en especial la
ramaderia.
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La funció de les sèquies tradicionals, com la que aquí s'observa, és
conduir l'aigua ﬁns a on sigui més necessària, generalment cultius,
cabanyes o fonts. Les sèquies tradicionals, per bé que la majoria
actualment ja no estan en ús, també tenen un gran valor històric i cultural.
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Les pinedes, ja siguin de pi roig (Pinus sylvestris) o de pi negre (Pinus
uncinata), són els boscos que ocupen una major extensió al Parc
Natural Comunal Valls del Comapedrosa. El pi roig és l’espècie
dominant en l’estatge montà superior, mentre que el pi negre ho és en
l’estatge subalpí. Ambdues espècies es distingeixen, entre altres
caràcters, pel color de l'escorça, més vermellosa en el primer.
La composició de les pinedes varia molt en funció de l'orientació. A
les zones més seques i càlides, on es troba ara, el sotabosc el dominen
els següents arbustos:
· Ginebró (Juniperus communis): arbust perennifoli de fulles punxants
amb una línia blanca que recorre la part central de l'anvers (part
superior). Els fruits són blaus i s'utilitzen en l'elaboració de licors.
· Boixerola (Arctostaphylos uva-ursi): arbust reptant, perennifoli de fulles
espatulades i fruits vermells, comestibles encara que no gens apreciats.
· Boix (Buxus sempervirens): arbust perennifoli i molt fullós. La fusta és
molt dura, i s'utilitza per a l'elaboració de pipes, culleres, etc. Les fulles
són ovalades i brillants.
· Bruguerola (Calluna vulgaris): arbust de fulles minúscules i molt
ramiﬁcat. Les ﬂors, de color rosa, també són molt petites.
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Els boscos caducifolis són els protagonistes d'aquesta part del
recorregut. Es tracta de boscos mixtos amb una elevada biodiversitat.
Entre les espècies llenyoses més abundants i conspícues s'inclouen les
següents:

La petita construcció propera s'encarrega, juntament amb altres
infraestructures situades a l'interior o en la perifèria immediata del Parc, de
la captació d'aigua per al proveïment de bona part de la població de la
parròquia de la Massana. Per tant, el Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa també té un enorme interès públic i social, ja que protegeix
l'origen d'aquest recurs tan necessari i alhora escàs.

· Beç (Betula pendula i Betula alba): arbres pioners i amants de la llum que
colonitzen les zones desboscades. Tenen l'escorça blanca, molt
característica, que s'utilitza per elaborar petits cassons. El beç comú
(Betula pendula) presenta el dentat de les fulles de forma molt irregular,
mentre que el del beç pubescent (Betula alba), espècie més escassa, té
fulles més homogènies.

Les aigües del riu Pollós, com les de qualsevol altre curs ﬂuvial, són un
agent erosiu de gran importància. Aquesta acció erosiva és resultat de
l'energia de l'aigua, que varia en funció del tram de riu. En les parts més
altes, com succeeix aquí, domina l'erosió mecànica. L'aigua, per tant, ja
sigui en estat líquid (modelatge ﬂuvial) o en forma de gel (modelatge glacial),
és la responsable principal de la morfologia actual d'aquests llocs. Riu avall,
en el curs mitjà, domina el transport i comença a adquirir importància
l'erosió química, tot i que l'erosió mecànica segueix encara activa.
Finalment, en el curs més baix predomina la sedimentació dels
materials transportats.

· Gerdera (Rubus idaeus): arbust de fulles compostes, formades per 3-7
folíols. Aquestes presenten l'anvers (part superior) verda i el revers (part
inferior) blanc. El fruit, el gerd, és comestible i molt apreciat.

Els macroinvertebrats aquàtics són habitants comuns en cursos ﬂuvials
com el riu Pollós. Entre els més abundants i conspicus s'inclouen les larves
dels tricòpters. Es tracta d'organismes ﬁltradors que construeixen uns
estoigs característics amb petites pedres, branquetes, etc. Un altre grup
important de macroinvertebrats aquàtics és el de les nimfes de
efemeròpters. Són organismes brostejadors, és a dir, que s'alimenten dels
organismes i la matèria orgànica que recobreixen les pedres. Els
efemeròpters adults, igual que els tricòpters, són organismes voladors.
També destaca la presència de nombrosos macroinvertebrats depredadors,
com és el cas de les planàries o els grans plecòpters.

5

Una altra espècie de fruits comestibles, també abundant en llocs
humits com aquest però de menor grandària i de fulles trifoliades, és la
maduixera (Fragaria vesca)

Els mitjans oberts acullen una àmplia biodiversitat de ﬂora i fauna. Entre
la ﬂora més espectacular citarem la paradísia (Paradisea liliastrum), l’albó
de muntanya (Asphodelus albus), el coscoll (Molopospermum
peloponnesiacum), el corniol (Aquilegia vulgaris), el safrà de primavera
(Crocus albiﬂorus) i la grandalla (Narcissus poeticus), la ﬂor nacional
d'Andorra, i diverses espècies d'orquídies. També resulten molt evident
l’herba esquellera (Rhinanthus minor), utilitzada tradicionalment, quan
està seca, com un sonall, i el meu (Meum athamanticum), umbel·lífera
aromàtica de ﬂors blanques i fulles molt dividides.
Molts dels boscos de l’estatge montà van ser tradicionalment transformats
en prats i pastures. Ara bé, l'abandonament de les activitats tradicionals de
muntanya durant les últimes dècades ha fet que el bosc hagi tornat a
colonitzar bona part dels seus antics dominis. Per a la conservació dels
valors del parc, especialment de les zones obertes, es requereix el
manteniment i la correcta gestió d'aquestes activitats. La ramaderia, per
exemple, és imprescindible per mantenir la diversitat i l'heterogeneïtat
actuals.
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En el sotabosc dominen l’abarset (Rhododendron ferrugineum) i el nabiu
(Vaccinium myrtillus). L’abarset, arbust perennifoli de branques
tortuoses, té l'anvers de color verd fosc brillant i el revers de tons
vermellosos. Les ﬂors són de color rosa intens, molt vistoses. L'altura
que aconsegueix està molt relacionada amb el gruix de la capa de neu que
es manté durant l'hivern i li serveix de protecció. El nabiu, a diferència de
l'anterior, és caducifoli. Les seves fulles són ovals i els fruits, els nabius,
són comestibles i de color blau fosc.

En aquest racó del Circuit Interpretatiu s'observa dos tipus d'elements
constructius de gran interès, lligats a les activitats tradicionals: els murs
de pedra seca i les sèquies.
La pedra seca és una tècnica que s'empra en la construcció de diverses
ediﬁcacions i elements funcionals, on no s'utilitza un altre material que la
pròpia pedra. Els murs de pedra seca, generalment creats amb l'objectiu
de treballar millor la terra en terrenys inclinats i evitar l'erosió, es
construeixen apilant grans pedres, que s'encunyen, per garantir la seva
estabilitat, amb pedres més petites. Al seu torn, els murs de pedra seca
també es poden utilitzar per delimitar propietats o camins, entre altres
funcions, i ofereixen recer a una gran varietat d'organismes, tant vegetals
com a animals.

En aquest lloc orientat cap al nord, més humit i fred, la massa forestal
està format pel pi roig (Pinus sylvestris) i el pi negre (Pinus uncinata), que
són les espècies forestals més comunes al Principat d'Andorra, així com
per l'avet (Abies alba). Les seves fulles són linears i presenta una
escorça grisa i llisa. Acompanyant a l'avet es troba el trèmol (Populus
tremula), arbre caducifoli amb escorça verdosa i fulles molt
movedisses.

El riu Pollós, format per la unió del riu de Comapedrosa i el riu del Pla de
l'Estany, s'inclou en la conca hidrogràﬁca de la vall d'Arinsal, aﬂuent de la
conca del Valira del Nord. Igual que la resta de rius pirinencs, el riu Pollós
presenta un règim característic, amb crescudes fortes a la primavera
(desglaç), i dos períodes de sequera, un al ﬁnal de l’estiu
(agost-setembre) i un altre a l'hivern.
Les aigües d'aquest curs ﬂuvial, fredes, netes i ben oxigenades, permeten la
presència d'espècies animals molt interessants:
· Truita comuna (Salmo trutta fario): peix depredador, autòcton dels
trams ﬂuvials alts i llacs de muntanya. Espècie molt apreciada en pesca
esportiva.
· Tritó pirinenc (Calotriton asper): amﬁbi endèmic dels Pirineus,
característic dels torrents d'alta muntanya. Té cua, com tots els amﬁbis
urodels, i és de color marró. La seva pell és molt rugosa. De vegades
presenta una línia dorsal groga molt conspícua.
· L’aigüerola (Cinclus cinclus): ocell corpulent, negre i amb pitrera blanca.
Té la cua molt curta, sovint aixecada, i s'alimenta, mentre se submergeix,
d'invertebrats aquàtics.

· Avellaner (Corylus avellana): arbre de petita grandària de fulles rodones,
punxegudes i aspres al tacte. L'escorça és grisa amb les branques i els
brots pilosos. Són molt visibles les inﬂorescències masculines, que són
pèndules, encara que el més conegut és el seu fruit: l'avellana.
· Saüc racemós (Sambucus racemosa): arbust molt ramiﬁcat de fulles
dentades i allargades. Les ﬂors, de color groc, es reuneixen en
inﬂorescències ovoides. Els fruits, de color vermell, no són comestibles.
· Gatsaule (Salix caprea): arbre de fulles el•líptiques, amb l'extrem
punxegut i girat cap a un costat. Escorça grisa, amb lenticel•les
(protuberàncies que permeten l'intercanvi de gasos) romboïdals,
clarament visibles.
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En aquest punt del circuit, el panell informatiu indica les espècies
vertebrades més comunes que es poden observen en l'entorn on ens
trobem.
L'impacte de les glaciacions quaternàries sobre el relleu és molt
evident al Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa.
El refredament del planeta, fa aproximadament un milió i mig d'anys i per
causes encara no ben conegudes, va provocar un augment de les
precipitacions en forma de neu. El nivell de les neus permanents va
baixar per sota dels 2.000 m. Les enormes llengües de gel de les glaceres
van cobrir totes les valls, i van començar a desplaçar-se muntanya avall,
lentament però sense pausa. Com a resultat de l'erosió glacial, les valls
del parc presenten un característic perﬁl transversal en forma de ”U”.
El modelatge glacial va crear un relleu molt abrupte, presidit per
crestes i pics. En aquest punt del recorregut s'observa precisament el cim
del Comapedrosa (2.942 m), el més alt del Principat d'Andorra, i el del
Pla de l'Estany (2.850 m). També es divisa el circ glacial del Pla de
l'Estany que correspon a la conca d'alimentació de les glaceres. Els circs
glacials són depressions semicirculars, en forma d'amﬁteatre, envoltades
per vessants molt inclinats. La part basal del circ sol ser plana, amb
profundes cubetes de sobreexcavació actualment ocupades per torberes i
llacs.

