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El Centre d’Interpretació del Comapedrosa
El Centre d'Interpretació del Comapedrosa (CIC), inaugurat el 23 d'agost de
2015, disposa de 182 metres quadrats, i s'ubica a la planta baixa de l'edifici
sociocultural del Quart d'Arinsal, al bell mig del nucli urbà d'Arinsal.
Es tracta d’un edifici multifuncional que inclou, a part de recursos interpretatius,
un punt d’informació, un laboratori, etc. La part interpretativa consta de diverses
zones que mostren els principals hàbitats del parc, la diversitat de la flora i la
fauna, i les particularitats geològiques i culturals de l’àrea protegida. També hi ha
un espai on es projecta el documental “Comapedrosa: secrets d’un parc
natural” del Jaume Riba, audiovisual que es presentà públicament el 4 de juny
de 2015 al teatre de les Fontetes de la Massana.
El CIC està obert, de dilluns a dissabte, de 10:00 a 13:30h i de 16:30 a 19:00h,
mentre que l'horari dels diumenges és de 10:00 a 13:30h.

Fotografies de l’interior del CIC (Centre
d’Interpretació del Comapedrosa), a
l’esquerra, i de l’exterior a dalt

Reintroducció de la cal·lítrique
Durant el 2015 s’ha dut a terme una de les actuacions més rellevants en relació a
la conservació i millora dels medis aquàtics del parc, tipus d’hàbitat que es
considera d’importància internacional. Es tracta de la reintroducció de la
cal·lítrique (Callitriche palustris), planta aquàtica considerada En Perill Crític
(CR) a Andorra.
L’espècie ha estat reintroduïda a la bassa de les Granotes, d’on havia
desaparegut, a partir d’exemplars provinents de la Coma del Forat (parròquia
d’Ordino), tasca realitzada amb la col·laboració de l’equip tècnic del Parc Natural
de la Vall de Sorteny.
Exemplars de cal·lítrique reintroduïts

Estudi preliminar per a l’ampliació del parc
El 16 de novembre de 2015 es completà l’estudi preliminar per a l’ampliació del parc fins al roc de la Cauba. L’execució d’aquest
projecte estava prevista en la darrera versió del Pla Rector del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, que
s’aprovà el 9 d’abril de 2013. Els objectius d’aquest treball són recopilar informació bàsica sobre les característiques bàsiques de
les rodalies del roc de la Cauba, i analitzar, i si escau justificar, la possibilitat d’ampliar l’espai protegit, tot definint les tasques
necessàries per poder-ho fer realitat. Els resultats preliminars assolits en aquest treball justificarien l’ampliació de l’espai
protegit.

El ComARTpedrosa
El 8 d'agost de 2015 va tenir lloc, al refugi de Comapedrosa, el ComARTpedrosa,
encapçalat pel Lluís Casahuga. Aquest esdeveniment va incloure diversos concerts, així com
diverses projeccions relacionades amb la natura. Es va projectar el "Naturae Polis",
guanyador d´Ull Nu, "Duality" d´Eric Rossell i "Not Himself Only" de Pol Escalé. També hi
participaren l'Alèxia Navarro, amb una exposició, i la Susanna Ferran amb un projecte per
al Nepal.
Imatge promocional del ComARTpedrosa

Activitats per a les escoles
Un total de 659 alumnes ha participat a les activitats educatives organitzades durant el 2015
pel parc. Es tracta de la xifra més elevada assolida des de la creació de l’espai protegit.
Les activitats han anat dirigides principalment als alumnes de l’Escola Francesa de la
Massana i de l’Escola Andorrana de la Massana, i han inclòs tant activitats d’aula com
sortides guiades. També es realitzà, però, una sortida guiada per als alumnes de segon d‘ESO de l’Institut Espanyol
d’Andorra. Per a cadascuna de les activitats es crearen dossiers educatius específics, i els alumnes que obtingueren la
puntuació més elevada s’endugueren un obsequi del parc.

Alguns dels alumnes
que han participat a
les activitats del
parc durant
el 2015

Nous elements de senyalització vertical
Durant el 2015 s’han instal·lat diversos elements nous de senyalització vertical. Així, per exemple, s’han col·locat dos elements
de senyalització de normativa (regulació de l’accés motoritzat) i dos elements nous de Benvinguda/Bon viatge. Entre els
elements de senyalització més rellevants instal·lats el 2015, però, s’inclouen diversos elements de senyalització patrimonial i
turística, els quals s’han instal·lat a les vies de comunicació principals que accedeixen al parc.
L’execució de la majoria de tasques esmentades en aquest document, així com
moltes altres, ha comptat amb la participació de la tercera edició del CVN (Cos
de Voluntaris per la Natura), grup de 8 nois que ha dut a terme, durant l’estiu
de 2015, més de 46 dies de treball de camp a l’interior de l’espai protegit.

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.

Nou element de senyalització patrimonial i
turística XA18, a l’esquerra, i nou element
de senyalització de Benvinguda/
Bon viatge EN09, a la dreta

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

Pàgina web del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa: www.comapedrosa.ad. Aquí podreu descarregar
nombrosa documentació, inclosa la Memòria Anual d’Activitats 2015. Aquest darrer document amplia notablement la
informació del present butlletí, alhora que inclou alguns apartats tradicionalment inclosos en aquest.
Comú de la Massana: 00376-736900 / www.lamassana.ad. La Biblioteca Comunal disposa de força documentació del Parc
Natural, incloses les memòries dels principals treballs realitzats.
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.

