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Estudi de la Capacitat de Càrrega Turística
L’any 2020 es va dur a terme el càlcul de la Capacitat de Càrrega Turística (CCT) dels camins
principals del parc, en compliment de les especificacions del Pla Rector. La determinació de la
Capacitat de Càrrega Turística es basa en el càlcul de diversos paràmetres, inclosa la Capacitat
de Càrrega Efectiva (CCE) o permissible. També es van realitzar diverses sessions de treball de
camp, dedicades principalment al comptatge visual directe de visitants. Aquesta darrera tasca va
permetre constatar que, durant el període de màxima afluència turística, un total màxim diari de
738 persones recorre el camí de l’Alt de Comapedrosa.

L’itinerari de la Biodiversitat
Durant el 2020 es va estrenar l’itinerari de la Biodiversitat, que transcorre pel Circuit
Interpretatiu i la pista del Pla de l’Estany. Aquest itinerari disposa de 3 elements de
senyalització en forma de tòtem, amb cubs mòbils.
L’itinerari de la Biodiversitat forma part de la iniciativa “Cub a cub”.
Engloba 5 itineraris, repartits per la parròquia de la Massana, pensats per
fer en família. Cada itinerari ens permet descobrir una temàtica
específica: oficis, ramaderia, pedra seca, etc.

Element de senyalització de
l’itinerari de la Biodiversitat

El mapa-guia del Parc Pirinenc de les Tres Nacions
El 3 de juliol de 2020 va tenir lloc la presentació del mapa-guia del Parc Pirinenc de les Tres Nacions.
Es tracta d’una de les primeres accions per a la promoció d’aquest espai transfronterer.
El mapa-guia, en versió bilingüe català/francès, ha estat dissenyat pel Parc Natural de l'Alt Pirineu, en
col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Inclou una breu explicació dels quatre
parcs que integren el parc transfronterer, la seva localització i extensió, els seus punts més
emblemàtics i les seves característiques singulars.

El Comapedrosa com a inspiració musical
Portada del mapa-guia
del Parc Pirinenc de
les Tres Nacions

La temporada 2020 de l’Orquestra Nacional Clàssica
d'Andorra (ONCA) va incloure el cicle “Paisatges”. Un
dels actes d’aquest cicle fou el concert “Les valls del
Comapedrosa”, a càrrec de l’ONCA i el Dani Espasa.

Aquest concert es va realitzar el 8 de febrer de 2020 al Prat del
Roure (Escaldes-Engordany) i va incloure la projecció de fotos
del parc realitzades pel Jaume Riba. El repertori estigué format
per composicions de Vivaldi, Gerhard, Bach i Górecki.

Concert “Les Valls
del Comapedrosa”

Embelliment de l’exterior del Centre d’Interpretació del Comapedrosa
El 30 de novembre de 2020 es va presentar, a la façana exterior del Centre
d'Interpretació del Comapedrosa (CIC), un gran mural pintat directament sobre la paret.
Es tracta d’una obra de l’artista Rachel Ormiston, inspirada per la flora, la fauna i els
paisatges del parc.
Aquesta actuació forma part del pla de millora del poble
d’Arinsal, que està tirant endavant el Comú de la Massana i el
Quart d’Arinsal.

Presentació del mural de la
façana exterior del Centre
d’Interpretació del Comapedrosa

Instal·lació de nous ecocomptadors
Durant la tardor de 2020 es van instal·lar dos ecocomptadors nous. El primer
es localitza al camí de la portella de Sanfons i el segon al camí de PercanelaLes Fonts. Ambdós ecocomptadors són del tipus Eco-Combo de doble sentit.
Instal·lació d’un nou eco-comptador a la portella de Sanfons

Actuacions de millora dels equipaments
L’any 2020 es va portar a terme la renovació integral del berenador del riu
Pollós, al Circuit Interpretatiu del parc. També es van remodelar les taules, els
bancs i les graelles del berenador del mirador del Roc de la Sabina, un altre
dels equipaments perifèrics de l’espai protegit.
Una altra iniciativa important, però
en aquest cas d’escala nacional,
ha estat “Troba el Tamarro”, que
també va entrar en funcionament
l’any 2020. El Circuit Interpretatiu
acull un dels set tamarros de fusta
d’aquest projecte (“El Massa”), que
ha tingut una gran acceptació
entre el públic familiar. Cal tenir
en compte que el
Circuit
Interpretatiu del parc va ser visitat,
entre l’1 de gener i el 6 d’octubre
de 2020, per 26.619 persones.
Aquesta xifra és un 122,23%
superior que la de 2019.

Berenador del mirador del Roc de la
Sabina, després de les obres de renovació

“El Massa”, el tamarro de la
Massana, al Circuit Interpretatiu

Elaboració del Guió Pedagògic del Circuit Interpretatiu
Durant el 2020 es va elaborar el Guió Pedagògic del Circuit Interpretatiu, amb l’objectiu
d’optimitzar les activitats educatives que tenen lloc en aquest equipament.
L’elaboració del Guió Pedagògic, que té una extensió de 67 pàgines, va incloure, entre
altres tasques, l’establiment de les temàtiques generals a desenvolupar, la selecció i
priorització dels elements específics d’interès, la preparació de les activitats participatives i
la redacció de la guia interna de treball.
Portada del Guió Pedagògic
del Circuit Interpretatiu

La vostra opinió... i més informació

Presentació del mapa-guia del
Parc Pirinenc de les Tres Nacions

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

