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Actualització de l’inventari dels camins del parc
Entre els anys 2018 i 2019 s’ha dut a terme l’actualització de l’inventari dels camins principals del parc.
Els treballs de camp, realitzats en 13 camins, inclogueren la detecció, georeferenciació i presa de
fotografies de tots els elements de senyalització vertical i de totes les patologies, així com el
comptatge de tots els elements de senyalització horitzontal.
La primera versió d’aquest treball es dugué a terme l’any 2004, i l’estudi
de l’evolució dels camins és imprescindible per a la correcta gestió de
l’espai protegit.

Portada del nou inventari dels
camins principals del parc

Potenciació de la ramaderia
Segons les dades de les guàrdies comunes, un total de 43 caps de bestiar boví i 12
caps de bestiar equí han pasturat, durant el 2019, pels sectors del Pla de l’Estany i les
Fonts.
Convé destacar, a més, que, aquest darrer estiu, també ha pasturat per l’interior del parc,
concretament pel sector de Comapedrosa, un ramat de 700 ovelles. L’activitat ramadera
tradicional és molt important per a la conservació dels hàbitats i el paisatge.

El Parc Pirinenc de les Tres Nacions
Una de les activitats més rellevants de 2019, en relació al Parc Pirinenc de les Tres
Nacions, fou el taller participatiu sobre el pla d'acció preliminar d’aquest espai protegit
transfronterer, que es realitzà el 5 de desembre
a la Seu d’Urgell. La jornada, que es dividí en 4 àmbits de treball (governança,
activitats tradicionals, turisme i biodiversitat), comptà amb uns 60 participants.
Ramat d’ovelles a la vall de Comapedrosa

L’objectiu del taller era definir l’escenari de futur
que es vol assolir per a cadascun dels àmbits de
treball, i establir les accions que es duran a terme.

Taller participatiu sobre el pla
d'acció preliminar del Parc
Pirinenc de les Tres Nacions

Homenatge a Michel Sébastien
El 16 de juliol de 2019 tingué lloc, al pic del Medacorba, una trobada dels representants
dels diferents espais protegits que conformen el Parc Pirinenc de les Tres Nacions.
També hi assistiren membres de l'ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) i de la
Union Nationale des Géomètres-Experts francesos. En total hi participaren 26 persones.
Durant la jornada es col·locà una placa d’homenatge a Michel
Sébastien, pirineista que va començar a posar sobre la taula la idea
de crear aquest espai transfronterer protegit.

Placa d’homenatge
a Michel Sébastien

Guia dels espais protegits d’Andorra
El 20 de novembre de 2019 es presentà, a la parròquia
d’Escaldes-Engordany, la guia “Espais protegits d’Andorra”.
Aquesta publicació, d’una extensió de 65 pàgines i disponible en
format digital, ha estat elaborada pels equips tècnics dels
espais implicats: Vall del Madriu-Perafita-Claror, Parc Natural
de la Vall de Sorteny i Parc Natural del Comapedrosa.
Portada de la guia “Espais protegits d’Andorra”

Nous elements de senyalització
Les principals actuacions d’aquest àmbit, executades durant el 2019,
corresponen a la instal·lació de 2 conjunts de banderoles orientatives al
camí de Montmantell, així com la col·locació de 5 cartells bioluminiscents,
els quals indiquen els accessos principals del parc.

Idees per a la renovació de l’entrada principal
El 14 de juliol de 2019 s’entregaren els premis del concurs d’idees
d’embelliment de l’entrada principal del Parc Natural del Comapedrosa. Els
guanyadors, els arquitectes Pau Iglesias i Jacint Gil, proposaven un
revestiment amb làmines de fusta, que cobreixi tota la façana sud del dic
d’Arinsal. Aquesta proposta també preveia la col·locació d’unes grans
lletres amb el nom de l’espai protegit.

Noves banderoles del
camí de Montmantell

També es va atorgar un segon premi a l’arquitecte Enric Dilmé, el projecte
del qual incloïa jocs de llums per projectar ombres xineses al vespre.

Instal·lació de nous ecocomptadors

Nou cartell bioluminiscent
instal·lat a les rodalies de
l’equipament per a
l’atenció dels visitants

Entrega dels premis del
concurs d’idees d’embelliment
de l’entrada principal del parc

Durant l’estiu de 2019 s’instal·laren dos ecocomptadors nous, ambdós del tipus Eco-Combo de
doble sentit. El primer es localitza al Circuit Interpretatiu i el segon a la part baixa del camí
del refugi de Comapedrosa. Les primeres dades obtingudes indiquen que, entre el 26 de juny
i el 10 d’octubre de 2019, van circular per aquestes vies un total de 33.803 persones (11.978
pel Circuit Interpretatiu i 21.825 pel camí del refugi de Comapedrosa).
Les dades recollides per la xarxa d’ecocomptadors de l’espai, que també inclou el del camí del coll de les Cases, instal·lat l’any
2011, permeten aprofundir en el coneixement de l’ús públic.

Èxit de la geocerca per al públic familiar
L’activitat de geocerca al Circuit Interpretatiu va comptar, durant el 2019, amb la
participació de 631 nens. Aquesta és la xifra més alta assolida des de l’entrada en
funcionament d’aquesta activitat, i representa un increment del 46,40% respecte el
2018.
La geocerca (o geocaching) és una activitat
ludicoesportiva que consisteix en buscar
“tresors” amagats mitjançant un GPS o un
telèfon mòbil. En aquest cas, els “tresors”,
que estan amagats en diferents indrets del
Circuit Interpretatiu, són petits recipients
plàstics, la situació dels quals es descriu en
un fulletó específic. La localització de tots
“tresors” permet resoldre un enigma i,
consegüentment, obtenir un petit obsequi
del parc.

Instal·lació d’un dels nous ecocomptadors
al Circuit Interpretatiu

Evolució de la participació
a la geocerca (2014-2019)

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 ...
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Pàgina web del Parc Natural del Comapedrosa: www.comapedrosa.ad.
Facebook del Parc Natural del Comapedrosa:
/parcnaturalcomapedrosa.
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.

Entrega dels premis
del IV concurs fotogràfic
a Sònia da Costa i
Sergi Forcada.
16 d’octubre de 2019

Activitat educativa amb els alumnes
de l’Escola Andorrana de la
Massana. 15 de gener de 2019

Clauer de fusta i
escut de tela

