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El Parc Pirinenc de les Tres Nacions
El 24 d’agost de 2018 tingué lloc, al CIC (Centre d’Interpretació del
Comapedrosa), la signatura del protocol de creació del Parc Pirinenc de les
Tres Nacions. Aquest projecte pretén esdevenir una eina eficaç de promoció
turística i dinamització, a més de millorar la gestió dels espais protegits.
El Parc Pirinenc de les Tres Nacions suma més de 428.700 hectàrees. Inclou
el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariégeoises, el Parc Natural de la Vall de Sorteny i el Parc Natural Comunal
de les Valls del Comapedrosa, que compartiran experiències en matèria de
sostenibilitat i patrimoni natural.
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La nova pàgina web del parc
El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa disposa, des de principi d’estiu de 2018, d’una nova pàgina web
(www.comapedrosa.ad), la qual ha estat creada per l’empresa GiraWeb.
La nova pàgina ja ha estat visitada, entre el 23 de juliol i el 4 de desembre de 2018,
per 2.939 usuaris, que han dut a terme un total de 2.928 sessions.

Nous elements de senyalització
La principal actuació del 2018 relativa a senyalització correspon a la instal·lació d’un
nou fitó amb 2 banderoles orientatives prop del refugi de les Fonts.
Noves banderoles orientatives instal·lades a les rodalies del refugi de les Fonts

La Xarxa Maragda
El 27 de novembre de 2018 es realitzà l’acte de signatura del conveni de
col·laboració amb el Departament de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del
Govern d’Andorra, per incloure el parc dins la candidatura per a la Xarxa Maragda
d’espais naturals protegits.
La Xarxa Maragda del Consell d’Europa actualment aplega 3.500 espais de 16
països europeus.
Acte de signatura del conveni de col·laboració per a la Xarxa Maragda

Activitats i visitants
Durant el 2018 s’organitzaren nombroses activitats per
a la difusió dels valors de l’espai, inclòs un nou
concurs fotogràfic de natura, així com sortides
guiades estivals, tant a peu com a cavall. La
participació global a totes les activitats organitzades o
coorganitzades des del parc fou de 957 persones.
L’equipament per a l’atenció dels visitants rebé, entre
els mesos de juliol i agost, un total de 7.866 visitants,
mentre que el CIC (Centre d’Interpretació del
Comapedrosa) va atendre, entre els mesos de gener i
novembre de 2018, un total de 3.106 visites.

Taller de fabricació d’un hotel per a insectes del 25
d’agost de 2018, a l’esquerra, i taller de reciclatge i
creació de jocs del 21 de novembre de 2018, a la dreta

Eliminació d’espècies invasores
L’any 2018 es van dur a terme dues sessions per a l’eradicació del seneci
del Cap Senecio inaequidens als accessos principals del parc. En aquestes
s’eliminaren un total de 2.399 tiges aèries.
El seneci del Cap és una planta herbàcia invasora d’origen sud-africà,
present a Andorra des de principis dels anys 90.
Presentació del fulletó
interpretatiu

Biodiversitat dels espais naturals protegits
Durant el 2018 es va publicar el fulletó d’un itinerari interpretatiu que
transcorre per les rodalies del refugi guardat de Comapedrosa. Aquesta
actuació, que forma part de la iniciativa “Biodiversitat dels espais naturals
protegits: itineraris entorn dels refugis guardats”, es va dur a terme
conjuntament amb el Departament de Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat del Govern d’Andorra.

Detall del
fulletó
interpretatiu

La presentació del fulletó interpretatiu tingué lloc el 22 de maig de 2018, en motiu de la
celebració del Dia Mundial de la diversitat biològica.

El refugi guardat de Comapedrosa
El refugi guardat de Comapedrosa va estar en funcionament, durant el 2018, del 6 de juny al 7 d’octubre, i puntualment els dies
16 i 17 d’octubre. La quantitat de pernoctacions fou de 1.669. Pel que fa als dinars i sopars, les dades de 2018 n’inclouen
2.089, mentre que d’esmorzars se’n serviren 1.695. Aquests resultats són els més positius des de l’any 2007.

Evolució de les
pernoctacions al refugi
de Comapedrosa

Nous productes del parc
L’any 2018 es produïren i comercialitzaren nous productes de marxandatge del
parc. Aquí s’inclouen gorres de llana, clauers i imants de fusta, llapis, bolígrafs i
escuts i bosses de tela.

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.

Clauer de fusta i
escut de tela

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.
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