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Actualitat
Els fongs del Parc Natural
L’any 2010 s’enllestí el catàleg preliminar dels fongs
macromicets del parc, projecte iniciat el 2009 en
col·laboració amb el CENMA (Centre d’estudis de la neu i
de la muntanya d’Andorra) de l’Institut d’Estudis Andorrans.
Les prospeccions es dugueren a terme entre l’1 d’abril i el
31 d’octubre d’ambdós períodes anuals, i les
identificacions es basaren exclusivament en caràcters
visuals macroscòpics. El catàleg inclou un total de 140
tàxons (2 mixomicots, 1 zigomicot, 14 ascomicots i 123
basidiomicots), 9 dels quals no havien estat citats a
Andorra. Aquest és el cas, per exemple, de l’espècie
Encoelia furfuracea o el fal·lus caní (Mutinus caninus). El
catàleg recull, per a cadascun dels fongs detectats, el nom
científic, el nom comú i els quadrats Lambert 1x1 on ha
estat localitzat. El número de fongs identificats fins a
l’actualitat a l’interior del parc, que correspon únicament al
3,29% de la superfície nacional, equival aproximadament
al 18,79% dels detectats a Andorra. Aquest treball ha estat
realitzat dins el marc de col·laboració entre el Parc Natural
Comunal de les Valls del Comapedrosa i el CENMA,
establert mitjançant el conveni ratificat per ambdues parts
el 13 de maig de 2009.

propi Comitè Consultiu, fou elevada a l’Òrgan Rector per a
la seva aprovació. Finalment, aquesta modificació fou
aprovada pel Comú de la Massana i publicada al BOPA
(Butlletí Oficial del Principat d’Andorra) nº 21, any 22, de 14
d’abril.

L’activitat ramadera
L’ordenació de les activitat tradicionals, de forma de
garanteixin la conservació dels valors del parc, és, segons
el decret de declaració, un dels objectius principals de
l’espai protegit. Cal tenir en compte que el manteniment
d’activitats com la ramaderia és imprescindible per a la
conservació del patrimoni. Així, l’any 2010 s’executà una
actuació per a la millora del pas canadenc de la pista del
Pla de l’Estany, que va incloure la instal·lació d’un porticó
per al bestiar i un pas específic per als senderistes.

Aspecte actual del pas canadenc de la pista del Pla de l’Estany

Murga de campana (Morchella esculenta), a l’esquerra,
i fal·lus caní (Mutinus caninus) a la dreta

Modificació del reglament de
funcionament del Comitè Consultiu
El 21 de desembre de 2009 i el 23 de febrer de 2010
tingueren lloc dues reunions dels òrgans del parc, amb
l’objectiu de modificar el reglament de funcionament del
Comitè Consultiu. El Comitè Consultiu és l’encarregat
d’assessorar l’Òrgan Rector quan aquest ho requereixi per
qualsevol qüestió que se sotmeti al seu criteri. Per acomplir
aquest objectiu, és imprescindible que el Comitè Consultiu
compti amb representants de les institucions i col·lectius
que disposin d’un major coneixement de l’espai. Així,
doncs, la proposta de modificació es basà en la inclusió de
la persona encarregada de la gestió i explotació del refugi
de Comapedrosa dins la composició d’aquest òrgan.
L’esmentada modificació, després de ser informada pel

Les pastures del parc foren utilitzades, durant el 2010, per
un mínim de 237 caps de bestiar. Alhora, convé destacar
que a final d’any es presentà la determinació de la
capacitat de càrrega admissible, durant 3 mesos, a les
pastures del parc, projecte elaborat pel CENMA i la
Universitat de Lleida.

El recorregut interpretatiu transfronterer i
altres tasques de cooperació
Durant el 2010 s’han elaborat tots els pictogrames i les
safates dels 20 elements de senyalització del recorregut
interpretatiu entre els refugis guardats de Comapedrosa i
Vallferrera (Parc Natural de l’Alt Pirineu). S’espera que
aquests elements de senyalització, que corresponen a
pivots de plàstic reciclat, estiguin enllestits abans que acabi
l’any, i que s’instal·lin properament. Alhora, s’ha preparat
una primera versió del disseny preliminar del fulletó
d’aquest recorregut transfronterer, la producció del qual
recau en el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i s’han elaborat

tots els continguts relatius a la part andorrana. El 15 de
març de 2010 tingué lloc, a Llavorsí, una reunió entre els
equips tècnics d’ambdós espais protegits per organitzar
aquest projecte.

Un dels pictogrames dels elements de
senyalització del recorregut
interpretatiu transfronterer, que
permetran, amb l’ajuda d’un fulletó
específic, interpretar sobre el terreny
els principals elements patrimonials
presents

Sessions de formació
El 2 de juny de 2010 tingué lloc el curs “Turisme sostenible
als Parcs Naturals d’Andorra: bases per a la col·laboració
entre guies de muntanya, empreses i òrgans de gestió”,
organitzat en col·laboració amb el Parc Natural de la Vall
de Sorteny.
El 2 i 3 de juliol s’organitzà un curs d’identificació auditiva
d’ocells, i el 22 i 23 d’octubre un d’arbres i arbusts. De la
difusió i les inscripcions d’ambdues activitats, que
inclogueren una sessió teòrica i una sortida de camp al
parc, se n’encarregà el CENMA, i es cobriren totes les
places disponibles.

L’equip tècnic del Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa ha dut a terme, en compliment del conveni
de cooperació tècnica amb el Parc Natural de la Vall de
Sorteny (parròquia d’Ordino), diversos censos d’ocells
comuns -tant reproductors com hivernants- i de serenalla
pallaresa en aquest espai protegit durant el 2010. Alhora,
s’han realitzat diverses actuacions conjuntes relatives al
coneixement i monitoratge de la flora amenaçada i els
hàbitats de major interès d’ambdós espais.

“Els Parcs Naturals com a eina de
desenvolupament” i altres activitats
La sala de les Fontetes de la Massana acollí, el 21 de
setembre de 2010, la jornada “Els parcs naturals com a
eina de desenvolupament”, organitzada pel Departament
de Medi Ambient del Govern d’Andorra. Aquesta inclogué
la conferència “Els objectius d’un espai natural protegit: el
cas del Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa” a càrrec de l’equip tècnic del parc, i comptà
també amb la participació del Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariègeoises, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el
Parc Natural de la Vall de Sorteny. La jornada també va
incloure la conferència “Els espais naturals protegits:
categories, exemples i aplicacions per a Andorra”, a càrrec
del Sr. Josep Maria Mallarach, consultor ambiental, i una
taula rodona.
Afegir, a més, que l’equip tècnic del Parc Natural Comunal
de les Valls del Comapedrosa participà, el 8 de maig de
2010, en la taula rodona “Biodiversitat i turisme en els
Parcs Naturals”, que formà part de les activitats de la XXII
Sessió Plenària del CIAPP (Consell Internacional
Associatiu per a la Protecció dels Pirineus), sota el títol
“Biodiversitat i desig de turisme”, i que presentà la
comunicació “Introducció a la flora i els hàbitats del Parc
Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa”, en forma
de pòster, al IX Col·loqui Internacional de Botànica
pirenaico-cantàbrica, que se celebrà entre els dies 7 i 9 de
juliol de 2010 a Ordino.

Comunicació en forma
de pòster presentada
al IX Col·loqui Internacional
de Botànica pirenaicocantàbrica

Fotografia realitzada durant la sessió teòrica del
curs d’identificació auditiva d’ocells

Excursions a cavall
L’estiu de 2010 s’organitzaren, a títol de prova pilot, 4
sortides a cavall fins al Pla de l’Estany. Aquestes foren
executades, durant el mes d’agost, per l’Hípica l’Aldosa i
comptaren amb la participació d’una trentena de persones.
Atès l’èxit de la prova, es preveu que durant el 2011 se
n’ampliï l’oferta.
Pel que fa a les excursions guiades diàries, realitzades per
guies de muntanya titulats de l’empresa Muntanya Activa
durant els mesos de juliol i agost, aquestes comptaren amb
la participació de 71 persones.

Nous productes de marxandatge
L’any 2010 es produïren i comercialitzaren nous productes
de marxandatge del parc. Es tracta de dos models de
samarretes -trencalòs i ermini-, una gorra i un
impermeable. La comercialització d’aquests productes, que
es fa principalment des de l’equipament per a l’atenció dels
visitants, l’oficina de turisme i el refugi de Comapedrosa,
comportà un increment dels ingressos directes del 96,35%
respecte el 2009.

Disseny frontal d’una de les
samarretes del parc

A més, durant el 2010 s’elaborà un mapa detallat del parc,
en mida DINA3, que es difongué gratuïtament durant l’estiu
des de l’equipament per a l’atenció dels visitants. Aquest
també inclou una breu descripció de la història, la
normativa i els camins principals del parc. També es creà
una nova versió del fulletó promocional de les sortides
guiades estivals, que incorpora les infraestructures d’ús
públic de creació més recent (mirador del roc de la Sabina,
per exemple).

Camins i cartells
L’any 2010 s’instal·laren 10 plaques numerades als suports
dels elements de senyalització del Circuit Interpretatiu,
amb l’objectiu de facilitar el seguiment dels continguts
d’aquest recorregut mitjançant la utilització dels fulletons
específics en castellà, francès i angles, la versió definitiva
dels quals també s’enllestí enguany, i es completà la
senyalització horitzontal d’aquest infraestructura.

Element de senyalització del Circuit Interpretatiu amb una de les plaques
instal·lades el 2010, a l’esquerra, i cartell interpretatiu de la pleta i la cabana
de Comapedrosa a la dreta

Durant el 2010 també s’instal·là un nou cartell orientatiu
que senyalitza l’inici del camí del collet de Font Podrida
(prop de la Coruvilla), un nou cartell interpretatiu (prop de
la pleta i la cabana de Comapedrosa) i un nou cartell de
benvinguda (al camí del clot del Cavall, prop de les bordes
dels Prats Nous).

Cartell de benvinguda instal·lat al camí del clot del Cavall, a l’esquerra, i
cartell informatiu del refugi de les Fonts a la dreta

Altres dades d’ús públic ...
-L’equipament per a l’atenció dels visitants estigué operatiu
entre el 15 de juny i el 15 de setembre de 2010 (ambdós
inclosos), de dimarts a diumenge, durant el període horari
comprés entre les 9 i les 13h, i les 14 i les 18h (excepte els
diumenges, que fou de 9 a 14h). Al llarg d’aquest període
s’atengueren un total de 3.633 visites, xifra que representa
un increment del 20,89% respecte el 2009.
-Durant l’estiu de 2010 utilitzaren l’equipament per a
l’atenció dels visitants persones originàries de 33 estats
diferents, mentre que el 2009 només ho feren de 24 estats.
El 67,40% dels usuaris prové de l‘estat espanyol, i la resta
d’orígens més freqüents corresponen als estats francès
(13,87%), belga (5,10%) i anglès (3,98%).
-El número de persones comptabilitzades mentre accedien
al parc per l’entrada principal durant el període de
funcionament de l’equipament per a l’atenció dels visitants
fou de 4.863, xifra que representa un increment del 4,25%
respecte les que ho feren durant l’estiu de 2009.
-Durant l’estiu de 2010 accediren al parc un mínim de
10.500 persones. Cal tenir en compte, però, que aquesta
xifra, que enguany es va poder determinar per primera
vegada, només fa referència als accessos que es troben a
l’extrem nord d’Arinsal (Circuit Interpretatiu, corriol i pista
del Pla de l’Estany, i camí de Percanela-les Fonts) i, per
tant, la freqüentació total ben segur que fou més elevada.
-El 25 d’octubre es presentà públicament el document
“Visites ateses des de l’equipament per a l’atenció dels
visitants i freqüentació estival al Parc Natural Comunal de
les Valls del Comapedrosa durant l’estiu de 2010”, que es
pot descarregar des de la web del parc.
-Durant l’estiu de 2010 es serviren un total de 949 àpats
(dinars i sopars) i 886 esmorzars al refugi guardat de
Comapedrosa, i s’hi dugueren a terme 1.030
pernoctacions.
-La participació global a totes les activitats organitzades o
coorganitzades des del parc durant el 2010 correspon a un
total de 120 persones.

Cartell orientatiu instal·lat prop de la Coruvilla

Alhora, el Departament de Patrimoni Natural del Govern
d’Andorra, institució que forma part de l’Òrgan Rector del
parc, procedí, durant el 2010, a modificar el recorregut del
GR-11 al seu pas per la vall de Comapedrosa. A partir
d’ara, doncs, el recorregut d’aquest sender transpirinenc
arriba fins al refugi de Comapedrosa, fet que anteriorment
no succeïa.

El refugi de Comapedrosa, a la falda de la muntanya homònima

El Parc Natural als mitjans

Podeu obtenir més informació sobre el Parc Natural a ...

A continuació es recullen algunes de les aparicions del
Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa als
mitjans de comunicació des de la publicació del darrer
butlletí.

Pàgina web del Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa: www.comapedrosa.ad
Comú de la Massana: 00376-736900 / www.lamassana.ad.
La Biblioteca Comunal disposa de força documentació del
Parc Natural, incloses les memòries dels treballs de
recerca esmentats en aquest butlletí
Oficina de Turisme de la Massana: 00376-835693
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

-El número 28 (març 2010) de la revista L’eskpada. La
revista per descobrir i gaudir d’Andorra va incloure un
article breu sobre el parc.
-“Escolars massanencs, de visita al parc del
Comapedrosa”, al Bondia de 20 de maig de 2010.
-El Diari d’Andorra publicà, el 6 de juny de 2010, la notícia
“El refugi del parc natural del Comapedrosa obre al públic
fins a final de setembre”. Alhora, el 7 de juny aparegué la
notícia “El refugi del Comapedrosa obre les seves portes”
al Bondia, i el 9 de juny “El refugi guardat de Comapedrosa
obre portes per l’estiu” al Diari més Andorra.
-El 28 de juny de 2010, el Periòdic d’Andorra dedicà
l’apartat “La proposta” al parc, amb el títol “Parada prèvia
abans del cim”.
-“Curs per aprendre a identificar els ocells”, al Bondia, i “El
Comapedrosa fa un curs per identificar ocells pel seu cant”
al Diari més Andorra. Notícies aparegudes el 29 de juny de
2010. A més, el Bondia de 6 de juliol publicà, a l’apartat
“Activitats”, “El parc del Comapedrosa acull un curs
d’ornitologia”.
-RTVA (Ràdio i Televisió d’Andorra S.A.) va difondre, el 22
de juliol de 2010, un vídeo titulat “La Massana engegarà
visites a cavall al Parc Natural del Comapedrosa”, en
referència a una sortida guiada que es va organitzar el 18
de juliol per a la premsa.
-“El parc natural de les Valls del Comapedrosa amplia
l’oferta turística amb rutes a cavall”, al Diari més Andorra
de 23 de juliol de 2010.
-“Les rutes a cavall pel parc del Comapedrosa costaran 40
euros per persona”, a la versió digital del Bondia de 2
d’agost de 2010, “Rutes a cavall pel Comapedrosa, a la
Massana”, al Bondia de 19 d’agost de 2010, i “El conseller
massanenc David Baró diu que les rutes a cavall es
promocionaran a FITUR”, a la web del Bondia el 23 d’agost
de 2010.
-“El Comapedrosa també tindrà la seva balisa per celebrar
l’Everest”. Notícia del 24 d’agost de 2010 difosa des de la
web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC).
-Al número 4 (juliol-agost 2010) de la revista digital
Pirineos3000 es va publicar un article sobre l’ascens fins a
Aigüesjuntes.
-“Els espais protegits tenen un impacte econòmic positiu
en el 76% dels casos”, titular del diari Bondia del 22 de
setembre de 2010 en referència a la jornada “Els parcs
naturals com a eina de desenvolupament”.
-“La Massana fa un curs sobre la vegetació llenyosa”, al
Diari més Andorra de 20 d’octubre de 2010.
-“Balanç positiu de les visites al Parc del Comapedrosa”.
Notícia apareguda el 25 d’octubre de 2010 a la pàgina web
de RTVA.
-“Unes 10.500 persones han accedit al parc del
Comapedrosa durant l’estiu”, al Bondia, “Més de 10.500
persones entren al Parc Natural del Comapedrosa entre el
juny i el setembre 2010”, al Diari més Andorra, “El
Comapedrosa registra a l’estiu més de 10.500 visitants”, al
Periòdic d’Andorra, i “Un 26% més de visites al centre
d’atenció del parc del Comapedrosa” al Diari d’Andorra.
Notícies publicades el 26 d’octubre de 2010.

Els Forcats

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 francesc@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.

Text i fotografies: Jordi Nicolau-BIOCOM.

