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Un nou aparcament a l’accés principal
El 17 de juliol de 2017 s’inaugurà l’aparcament de Prats Sobirans, a l’entrada principal del parc i amb una capacitat per a una
trentena de places. El temps màxim d’estacionament permès en aquest nou aparcament és de 3 dies, atès que el Pla Rector
estipula aquest termini com a límit per pernoctar als refugis. Aquest equipament estarà tancat durant la temporada d’hivern.
Aquest projecte forma part d’un pla d’accions del
Comú de la Massana que pretén facilitar l’accés
al parc i, alhora, donar resposta a les demandes
dels veïns, atès que aquesta àrea estava força
col·lapsada de vehicles.

Fotografia del nou aparcament
de Prats Sobirans i del
cartell que informa sobre
aquest equipament

El més extrem d’un país
El 27 de juliol de 2017 es presentà l’exposició “La vida salvatge al
Comapedrosa: el més extrem d’un país”, que consta de 16 plafons amb
informació sobre la fauna del parc. Actualment es troba al Centre
d'Interpretació del Comapedrosa (CIC), però es preveu que sigui itinerant.

Fotografia realitzada durant la
presentació de l’exposició

Aquesta exposició forma part de les
actuacions incloses en el projecte europeu
Ectopyr, impulsat, a tres bandes, pel CNRS
(Centre National de la Recherche
Scientifique), el CRARC (Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de
Catalunya) i, per part d’Andorra, la fundació
Bomosa. El projecte Ectopyr, de 3 anys de
durada, està concebut per estudiar el canvi
climàtic a través dels animals de sang
freda, tot emprant el parc com un camp
base per a la recerca.

Aspecte parcial de l’exposició

Tercera edició del Pla Rector
Una de les tasques més rellevants del 2017 ha estat la redacció de la nova versió del Pla Rector. Aquest document estableix,
dins el seu període de vigència, que és de 4 anys, un pla d’ordenació, en el qual es defineix la normativa de protecció, la
regulació dels usos i les activitats, i la zonificació del territori. La nova versió inclou, entre altres modificacions, l’actualització
de la zonificació i del llistat de plantes estrictament protegides, i la inclusió dels nous equipaments d’ús públic.
El nou Pla Rector fou informat pel Comitè Consultiu, òrgan assessor de l’espai protegit, el 5 de desembre de 2017, i aprovat per
l’Òrgan Rector el 20 de desembre. Es preveu que el nou Pla Rector sigui aprovat pel Comú de la Massana, i publicat al BOPA
(Butlletí Oficial del Principat d’Andorra), a principis de 2018.

Els ancians del parc
Entre els mesos de juliol i octubre de 2017 es dugueren a terme diverses sessions per a la
determinació de l’edat d’alguns dels arbres més notables de l’espai protegit. L’edat mínima es va
calcular amb una barrina de Pressler de 40 cm, aplicada a una alçada d’1,3 m.
Els arbres més vells, amb edats de 310 i 320 anys, corresponen a dos pins
negres de la capçalera de la vall de Comapedrosa. També s’han detectat pins
negres amb edats pròximes als 200 anys prop de les bordes dels Prats Nous i
a les rodalies del coll de les Cases, així com un avet, a Aigüesjuntes, amb més
de 140 anys.

Fotografia d’un dels pins
centenaris de la vall
de Comapedrosa

Comapedrosa 360º
El 23 de maig de 2017 es presentà l’audiovisual “Comapedrosa 360º”,
disponible al CIC (Centre d’Interpretació del Comapedrosa) mitjançant la
utilització d’ulleres de realitat virtual. El projecte neix per donar a conèixer i
difondre el parc, sobretot a les persones que per diverses circumstàncies no
poden accedir a l’alta muntanya.

Presentació de
l’audiovisual amb
l’Albert Llovera

El vídeo dura uns 3 minuts i permet pujar al sostre d´Andorra sense moure's
d´Arinsal. Les panoràmiques enregistrades amb multicàmeres des del cim
ofereixen una visió de 360 graus.

Espais Naturals a Conservar
Durant el 2017 va tenir lloc, en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, el
concurs fotogràfic “Espais Naturals a Conservar”. La fotografia “Molleres al
Comapedrosa”, de Ramon Villanueva, obtingué el primer premi, mentre que el
segon premi se l’endugué la fotografia “Viu el cim, viu Andorra” de Sumit
Manwani.

“Viu el cim, viu Andorra”, a l’esquerra, i
“Molleres al Comapedrosa” a la dreta

El jurat del concurs estava format pel conseller Sergi Gueimonde, els fotògrafs
Eduard Comellas i Jaume Riba, la directora de Medi Ambient, Neus Casals, la
responsable de la Capsa, Rosa Mujal, i la responsable del CIC (Centre
d’Interpretació del Comapedrosa), Maeva Boubis.

Més productes del parc
L’any 2017 s’han produït i comercialitzat nous productes de marxandatge del parc. Aquí
s’inclouen samarretes tècniques, bufs tèrmics i jaquetes. Aquest nous productes es poden
obtenir al CIC (Centre d’Interpretació del Comapedrosa) i a l’Oficina de Turisme.

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 ...
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Pàgina web del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa:
www.comapedrosa.ad.
Comú de la Massana: 00376-736900 / www.lamassana.ad.
Oficina de Turisme de la Massana: 00376-835693.
Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC): 00376-837111.
Equipament per a l’atenció dels visitants (obert de juny a setembre) del dic d’Arinsal.
Refugi de Comapedrosa (obert de juny a setembre): 00376-327955.

Buf i samarreta tècnica
del Comapedrosa

