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La Pitavola del Comapedrosa
El Parc Natural del Comapedrosa va celebrar el seu 18è aniversari amb “La Pitavola del
Comapedrosa”. Aquest esdeveniment, que tingué lloc a Arinsal del 17 al 19 de setembre
de 2021, va oferir un mercat de productes locals i una munió d’activitats per descobrir
i posar en valor l’espai protegit. El programa va incloure sortides guiades, xerrades i
tallers, així com una ruta de la tapa amb la col·laboració dels establiments d’Arinsal. A
l’esdeveniment també hi participaren representants dels altres parcs que conformen el
Parc Pirinenc de les Tres Nacions.

L’estàtua del parc
L’artesà Jordi Illamola va crear, amb motiu de la primera edició de “La Pitavola del
Comapedrosa”, una estàtua feta amb acer Corten. Aquest material té un alt contingut
de coure, crom i níquel, metalls que li confereixen un to
vermellós característic. L’obra està situada en ple centre
d’Arinsal, just davant del CIC (Centre d’interpretació del
Comapedrosa).

Imatges d’algunes de les activitats
de “La Pitavola del Comapedrosa”

Jordi Illamola i la seva obra
Presentació del còmic del parc

El còmic del Comapedrosa
El Museu La Massana Còmic va acollir, el 23 d’abril de 2021, la presentació del còmic "Aventures al Comapedrosa: l'amenaça
de la trol Brutícia”. Les il·lustracions d’aquesta obra han estat creades pel Marc Huguet, mentre que el color ha anat a càrrec
de l’Edouard Boutin. Ambdós autors han participat en la confecció del guió, a partir d’una idea original de la Maëva Boubis.
"Aventures al Comapedrosa: l'amenaça de la trol Brutícia” és un còmic de conscienciació ambiental, que incorpora diferents
elements del parc, com la serenalla pallaresa.

Embelliment de l’accés principal
L'empresa Treballs Públics Unitas SAU ha estat l‘encarregada d’executar les obres
d’embelliment de l’accés principal, a la cara sud del dic d’Arinsal. Les obres d'embelliment han
inclòs revestiments amb làmines verticals de fusta, i una retolació integrada a l’encunyament.

Salva la serenalla
Aspecte actual de la cara sud del dic
d’Arinsal, accés principal del parc
Senyalització i llibret de “Salva la
Serenalla

L’estiu de 2021 es va posar en marxa un nou producte familiar, que combina la diversió i
l’aprenentatge. Es tracta del joc de pistes "Salva la Serenalla", que transcorre pel Circuit
Interpretatiu. Per jugar-hi, cal recollir el document que inclou el mapa on hi ha les proves que
han d’anar superant els infants. Mentre juguen, els participants descobreixen algunes de les
espècies característiques del parc.

Millora de l’empedrat del camí del refugi de Comapedrosa
Entre els anys 2020 i 2021 es van restaurar diversos
trams del camí del refugi de Comapedrosa
mitjançant la tècnica de la pedra seca. L’objectiu de
l’actuació, realitzada per La feixa Pedra Seca, era
amabilitzar els punts on hi havia una major dificultat
de pas, minimitzar les patologies d’erosió i
enaiguaments i, alhora, recuperar l’empedrat
tradicional.

Tasques de restauració
de l’empedrat del camí
del refugi de Comapedrosa

Un hotel d’insectes com a projecte curricular
Els joves de l’Aula Taller del Ministeri d’Educació van construir, per encàrrec
de l’òrgan gestor del parc, un hotel d’insectes. Aquest es va instal·lar, en
commemoració del Dia Internacional de la Biodiversitat, a la pista del Pla de
l’Estany, prop del punt d’unió amb el Circuit Interpretatiu.
Entrega de l’hotel d’insectes construït pels joves de l’Aula Taller

El Festival de la flora dels Pirineus
El parc va organitzar, durant el mes de juny de 2021, diverses activitats d’un
festival transfronterer que presentava al públic l’esplendor de la flora
pirinenca. Aquest esdeveniment s’emmarcava en el projecte FLORALAB, de
finançament POCTEFA, que Andorra Recerca+Innovació coordina a escala
nacional. Aquest projecte posa el focus en les plantes amenaçades i vol
sensibilitzar sobre la seva importància i coneixement.
Foto de l’exposició
El parc va organitzar una sortida per descobrir els
“Flora del Pirineu” al
arbres singulars de la Massana i una sortida per
CIC (Centre d’Interpretació
conèixer la flora del parc. També es va exposar
del Comapedrosa)
una versió actualitzada de l’herbari dels arbres i
els arbusts de l’espai protegit, ampliada amb un
nou plafó, i es va acollir l’exposició itinerant “Flora del Pirineu”, fruit de la
participació ciutadana arrel dels concursos fotogràfics que es van fer durant el
2020 a l’Ariège, Catalunya, Pirineus Orientals i Andorra.

Activitats educatives en l’àmbit escolar
Un total de 659 alumnes va participar a les activitats educatives organitzades pel parc durant el 2021. Aquesta xifra és la
segona més elevada assolida des de la declaració de l’espai, únicament superada per la de l’any 2019, i representa un
increment del 91,01% respecte l’any passat. L’any 2021 es va comptar amb la participació de les escoles següents: Escola
Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, Escola Andorrana de la Massana, Escola Andorrana d’Escaldes, Escola
Francesa de Canillo, Escola Francesa de la Massana, Escola Francesa de Santa Coloma, Escola Francesa d’Escaldes,
Sagrada Família, Sant Ermengol i Àgora.

Pantalla interactiva
instal·lada, durant
el 2021, a l’exterior
del CIC (Centre
d’Interpretació del
Comapedrosa)

Imatges d’algunes
sortides amb escolars

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 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 del Comapedrosa:
www.comapedrosa.ad.
ü Facebook del Parc Natural del Comapedrosa:
/parcnaturalcomapedrosa.
ü Instagram del Parc Natural del Comapedrosa: @pncomapedrosa.
ü Comú de la Massana: (+376) 736 900 / www.lamassana.ad.
ü Oficina de Turisme de la Massana: (+376) 835 693.
ü Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC): (+376) 837 111.
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 octubre): (+376) 327 955 /
www.refugicomapedrosa.ad

