PARC NATURAL DEL COMAPEDROSA

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 2020
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1. INTRODUCCIÓ
La Memòria Anual d’Activitats 2020 resumeix les principals actuacions realitzades al
Parc Natural del Comapedrosa durant aquest període anual, i recull informació relativa
als recursos i els resultats obtinguts. Les dades de 2020 es mostren agrupades segons
els 8 àmbits principals següents:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Gestió bàsica
Conservació del patrimoni
Recerca aplicada i seguiment
Activitats tradicionals
Cooperació
Comunicació i promoció
Infraestructures d’ús públic
Educació i formació

Pàgina 3.
Pàgina 5.
Pàgina 6.
Pàgina 8.
Pàgina 9.
Pàgina 11.
Pàgina 15.
Pàgina 21.
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2. GESTIÓ BÀSICA
2.1. PRESSUPOST I ACTUACIONS PROGRAMADES
El “Pressupost general del Comú de la Massana per a l’exercici 2020” destinava un
total de 321.431 € a la gestió del parc. El Programa Anual d’Actuacions 2020 incloïa
25 actuacions diferents.

El pressupost del 2020 representa un
augment del 385,66% respecte el de 2019.

Evolució del pressupost (€), segons les principals línies de treball, entre els anys 2007 i 2020

De totes les actuacions previstes,
finalment se n’ha executat el 80,00%.

Evolució del percentatge de les actuacions
executades respecte el total d’actuacions
programades durant el període 2007-2020

2.2. ELS ÒRGANS DEL PARC
Durant el primer trimestre de 2020 es dugueren
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a terme noves reunions dels òrgans del parc.
La primera, la del Comitè Consultiu, tingué lloc el 27 de febrer, mentre que la segona,
la de l’Òrgan Rector, es realitzà el 6 de març.

2.3. INFORMES PRECEPTIUS
L’any 2020 s’han emès 8 informes vinculants, tots acompanyats, després de la
incorporació de les limitacions addicionals necessàries, de la corresponent
d’autorització.

Evolució del número d’informes
vinculants emesos durant
el període 2007-2020

2.4. EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PARC
Durant el 2020 s’ha treballat activament en el projecte d’ampliació del parc, en
compliment de les especificacions del Pla Rector. A l’annex E d’aquest document
normatiu s’estableix, com una de les actuacions principals de l’àmbit B (gestió bàsica),
la necessitat de dur a terme, entre els anys 2020 i 2021, el “Inici de les tasques
necessàries (reunions informatives, etc.) per a l’ampliació del Parc Natural, idealment
fins al roc de la Cauba” (actuació B.4). Convé esmentar que l’any 2015 ja se’n va dur
a terme un estudi preliminar.

Els principals objectius del projecte d’ampliació són
apropar l’espai protegit als nuclis urbans d’Erts i la Massana,
augmentar el potencial educatiu i contribuir a la
desestacionalització del turisme.
El 24 de novembre tingué lloc una primera reunió informativa amb representants del
Quart d’Erts, i l’11 de desembre se’n realitzà una altra amb representants del Quart
de la Massana.
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3. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
3.1. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES
Durant el 2020 s’han dut a terme dues sessions
per a l’eradicació del seneci del Cap
als accessos principals del parc.
El seneci del Cap Senecio inaequidens és una planta herbàcia invasora d’origen sudafricà, present a Andorra des de principis dels anys 90. Les sessions d’eradicació
tingueren lloc els dies 18 i 22 de setembre de 2020. S’eliminaren un total de 1.074
tiges aèries, tot procurant extraure la màxima part subterrània possible.

Fotografia del material vegetal extret durant
la primera sessió d’eradicació de seneci del
Cap (18 de setembre de 2020)

3.2. TANCAMENTS PERIMETRALS DE PROTECCIÓ
L’any 2020 s’ha dut a terme una nova edició del projecte de tancament parcial de
dues de les molleres de major interès del parc, amb l’objectiu de minimitzar el trepig
del bestiar i millorar-ne l’estat de conservació. També s’ha procedit, altra vegada, a
la instal·lació d’un tancat perimetral al port Negre, amb l’objectiu de protegir una de
les poblacions més importants de serenalla pallaresa Iberolacerta aurelioi del país, tot
minimitzant l’accés de vehicles motoritzats.

Tancat perimetral de protecció de les basses de la Costa Rodona (27 de juny de 2020),
a l’esquerra, i del port Negre (9 d’octubre de 2020), a la dreta
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4. RECERCA APLICADA I SEGUIMENT
4.1. CÀLCUL DE LA C APACITAT DE CÀRREGA TURÍSTICA
Durant el 2020 s’ha dut a terme el càlcul de la Capacitat de Càrrega Turística (CCT)
dels camins principals de l’espai protegit. Aquest treball ha esta realitzat en
compliment de les especificacions del Pla Rector del parc. A l’annex E d’aquest
document normatiu s’estableix, com una de les actuacions principals de l’àmbit D
(recerca aplicada i monitoratge), la necessitat de realitzar, entre els anys 2020 i 2021,
un “Estudi sobre la capacitat màxima de visitants admissible en el conjunt i en cada un
dels sectors del parc, tant des del punt de vista de la intensitat d’ús que pot tolerar
l’espai com pel que fa a la densitat òptima de visitants pel benefici del seu gaudi”
(actuació D.3).
La determinació de la Capacitat de Càrrega Turística ha inclòs el càlcul dels següents
paràmetres: Capacitat de Càrrega Física (CCF), Factors de Correcció (FC),
Capacitat de Càrrega Real (CCR), Capacitat de Gestió (CG) i Capacitat de Càrrega
Efectiva (CCE) o permissible. També es realitzaren diverses sessions de treball de
camp, dedicades principalment al comptatge visual directe de visitants.

Els comptatges visuals directes realitzats els dies 7 i 8 d’agost
de 2020 constaten que, en el període de màxima afluència
turística, un total màxim diari de 738 persones recorre
el camí de l’Alt de Comapedrosa.
Els resultats obtinguts indiquen una freqüència actual i puntual superior a la CCE
(Capacitat de Càrrega Efectiva) en el cas dels 3 camins següents: camí del refugi de
Comapedrosa, camí de l’Alt de Comapedrosa i camí del port de Baiau.

4.2. ALTRES PROJECTE DE RECERCA
El parc també ha acollit, durant el 2020, altres projectes de recerca. Aquests
corresponen al seguiment dels estanys del parc, a càrrec del Laboratori Geode de la
Universitat de Tolosa i el CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya
d’Andorra) de l’Institut d’Estudis Andorrans, i el recull de caulidis de Sphagnum
fuscum, per a l’estudi de la variabilitat genètica d’aquest briòfit. Aquest darrer treball
s’engloba en el marc del projecte “Estudis de base per a la gestió de la flora
amenaçada de molleres al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”.
Durant el 2020 també es va rebre la sol·licitud, de part de la Facultat de Biologia de la
Universitat de Barcelona, per a la realització d’un estudi ecofisiològic d'espècies
vegetals d'alta muntanya, per determinar els mecanismes fisiològics contra l'estrès
hídric i el fred mitjançant la mesura d'antioxidants i altres metabòlits protectors per a
les plantes.
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Número de projectes de recerca executats anualment durant el
període 2007-2020 i número de centres de recerca que hi ha participat

4.3. EL PROGRAMA DE SEGUIMENT
L’edició 2020 del Programa de Seguiment ha inclòs, amb l’objectiu d’avaluar la gestió
operativa de l’espai, el càlcul d’un total de 58 indicadors.

El 48,28% dels indicadors inclosos en l’execució 2020 del
Programa de Seguiment evoluciona positivament,
i el 22,41% es manté estable.

Portada de la memòria 2020
del Programa de Seguiment

Percentatge d’indicadors, inclosos en l’execució 2020 del
Programa de Seguiment, en funció de la tendència establerta
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5. ACTIVITATS TRADICIONALS
5.1. CABANA RAMADERA
Durant el 2020 han pasturat, pels sectors del Pla de l’Estany i les Fonts, 24 caps de
bestiar boví i 15 caps de bestiar equí.

Número de caps de bestiar
boví i equí durant els
anys 2007-2020

5.2. ACTIVITAT CINEGÈTICA
En referència a l’activitat cinegètica, les dades disponibles indiquen que entre els dies
13 i 20 de setembre de 2020, que corresponen a la setmana de caça de l’isard, s’han
abatut 10 exemplars d’aquesta espècie al parc, inclosa la seva perifèria immediata.

Número d’isards abatuts al
parc o a la seva perifèria
immediata durant els
anys 2015-2020
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6. COOPERACIÓ
6.1. EL MAPA-GUIA DEL PARC PIRINENC DE LES TRES NACIONS
El 3 de juliol de 2020 tingué lloc, al despoblat medieval de Santa Creu de Llagunes
(Parc Natural de l’Alt Pirineu), la presentació del mapa-guia del Parc Pirinenc de les
Tres Nacions. Hi van participar, entre altres, el director general de Polítiques
Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Ferran Miralles; la delegada
territorial del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós; el president de la Junta
Rectora del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Joan Ordi; el director del Parc Natural de l'Alt
Pirineu, Marc Garriga; l'alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevilla; el conseller de
Medi Ambient de la Massana, Sergi Gueimonde; el cònsol d'Ordino, Josep Àngel
Mortés; i el president del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, Kamel
Chibli.

El mapa-guia del Parc Pirinenc de les Tres Nacions
és 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.

Presentació del mapa-guia del Parc Pirinenc de les Tres Nacions
(3 de juliol de 2020), a l’esquerra, i portada del mapa-guia, a la dreta

Altres tasques rellevants relacionades amb el Parc Pirinenc de les Tres Nacions han
estat la inclusió d’un anunci promocional a la revista Pyrénées Magazine, i la visita
que ens realitzà, el 3 de setembre de 2020, un equip d’una vintena de representants
del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.
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Publicitat del Parc Pirinenc de les Tres Nacions inclosa al número 189 de Pyrénées Magazine, a l’esquerra,
i visita de l’equip del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises (3 de setembre de 2020), a la dreta

6.2. EL PROJECTE FLORALAB
El projecte Floralab s’inicià oficialment durant el mes de febrer de 2020. Es tracta
d’un projecte transfronterer que rep finançament del POCTEFA (Programa Operatiu
de Cooperació Territorial entre Espanya, França i Andorra) de la Unió Europea.

L’objectiu del Floralab és preservar la flora dels
ecosistemes transfronterers i crear una xarxa de
laboratoris botànics a cel obert.
En aquest projecte transfronterer, coordinat a escala andorrana pel CENMA (Centre
d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra) de l’Institut d’Estudis Andorrans,
hi participa, entre altres espais protegits i institucions, el Parc Natural del
Comapedrosa.

Reunió virtual del projecte Floralab del 12 de juny de 2020
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7. COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ
7.1. EL COMAPEDROSA COM A INSPIRACIÓ MUSICAL
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 tingué lloc el 8 de febrer de 2020 al Prat del Roure (EscaldesEngordany) i inclogué la projecció de fotografies del parc realitzades pel Jaume Riba.
El repertori estigué format per composicions de Vivaldi, Gerhard, Bach i Górecki.

Concert “Les Valls del Comapedrosa” (8 de febrer de 2020)

7.2. EL PARC NATURAL A LA TELEVISIÓ
Un equip de filmació del canal de televisió “Arte” ens va visitar els dies 12 i 13 de
juliol de 2020.

L’objectiu era enregistrar imatges per a un documental de natura,
previst per a la primavera de 2021. Aquest formarà part d’una
sèrie del canal “Arte” sobre les activitats de conservació
que es realitzen als estats europeus més petits.
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Enregistraments per al documental del canal de televisió “Arte” (12 i el 13 de juliol de 2020)

La productora és Doc.station Medienproduktion d’Hamburg, subsidiària de la televisió
alemanya ZDF, i es preveu que el documental tingui una audiència d’entre 1,5 i 2
milions d’espectadors.

7.3. NEIX EL INSTAGRAM DEL PARC
El Instagram del parc entrà en funcionament el 19 de maig de 2020. Des de llavors ja
s’han publicat gairebé un centenar de posts (sense tenir en compte les Stories).

El Instagram del parc ja
disposa de 931 seguidors.

Vista parcial del Instagram del
Parc Natural del Comapedrosa
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7.4. ACTIVITATS ORGANITZADES
Durant el 2020 s’han organitzat nombroses activitats per a la difusió dels valors de
l’espai. La taula següent recopila un xic d’informació sobre algunes d’aquestes.

Participació a les principals activitats organitzades durant el 2020.
Activitat

Participació

Data

El camí dels sentits
La biodiversitat del parc
Cosmètica natural
Sortida teatralitzada
Mini-florista per un dia
Observació de muflons i isards
Identificació de rastres de fauna
Sortida ornitològica
Calendaris d’advent
Taller de corones pels animals

13 persones
15 persones
13 persones
13 persones
15 persones
8 persones
6 persones
2 persones
10 persones
10 persones

25-7-20
1-8-20
19-8-20
22-8-20
22-8-20
5-9-20
12-9-20
10-10-20
21-11-20
23 i 30-12-20

La participació global a totes les activitats
organitzades o coorganitzades des del parc
ha estat, durant el 2020, de 843 persones.
Aquesta xifra representa un 78,22%
més que l’any 2019.

Pàgina promocional de les “Rutes
d’alçada”, que van incloure excursions
estivals als principals cims del parc

7.5. V CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA
El V concurs fotogràfic del Comapedrosa, titulat “Les zones florides del Parc Natural
del Comapedrosa”, es va realitzar del 5 de juny al 6 de setembre de 2020.
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El concurs fotogràfic de 2020 comptà amb la
participació de 16 persones, que presentaren 30 fotografies.
Les votacions del concurs tingueren lloc a través de Instagram, i els guanyadores foren
el Guerau Camí (primer premi), la Isabelle Haeffelin (segon premi) i la Lara de
Miguel (tercer premi).

Entrega del primer premi del V concurs fotogràfic al Guerau Camí (29 de setembre de 2020)

7.6. EL BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PARC
A principi de febrer de 2020 s’enllestiren els continguts del número 12 de L’Estany
Negre, el butlletí informatiu del parc, que resumeix les principals actuacions
realitzades durant el 2019.

Primera pàgina del número 12
del butlletí informatiu del parc
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8. INFRAESTRUCTURES D’ÚS PÚBLIC
8.1. 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.

L’itinerari de la Biodiversitat 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
(2 de setembre de 2020)

8.2. MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ
Durant el 2020 s’ha dut a terme la restauració (aplicació de vernís i pintura) d’un total
de 8 cartells de fusta, tant orientatius com de regulació de l’accés motoritzat.
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Safates restaurades a l’inici
del camí de Percanela-Les Fonts
(27 de juliol de 2020)

Enguany també s’han col·locat 2 cartells bioluminiscents més, per indicar els
accessos principals del parc.

Nou cartell bioluminiscent instal·lat
a la pista del Pla de l’Estany
(4 de juny de 2020)

8.3. INSTAL·LACIÓ D’ECOCOMPTADORS NOUS
L’any 2020 s’han instal·lat 2 ecocomptadors nous.

Instal·lació d’un nou
eco-comptador a la
portella de Sanfons (30
de setembre de 2020)
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El primer ecocomptador nou es localitza al camí de la portella de Sanfons i el segon
al camí de Percanela-Les Fonts. Ambdós ecocomptadors, del tipus Eco-Combo de
doble sentit, foren instal·lats el 30 de setembre.

8.4. FREQÜENTACIÓ ALS CAMINS DEL PARC
A continuació es mostren algunes de les dades obtingudes pels ecocomptadors del
parc.

Durant el 2020 s’ha constatat el pas de 3.077 persones
pel camí del coll de les Cases. Aquestes dades són
un 15,50% més elevades que les de l’any anterior.
La freqüentació al camí del refugi de Comapedrosa ha estat, durant el 2020, de
22.703 persones.

La freqüentació al Circuit Interpretatiu ha estat,
entre l’1 de gener i el 6 d’octubre de 2020, de 26.619 persones.
Aquesta xifra és un 122,23% superior que la de 2019.

Evolució de la freqüentació al camí del coll de les Cases durant el període 2011-2020

8.5. VISITES ATESES ALS EQUIPAMENTS
L’equipament per a l’atenció dels visitants estigué obert del 2 de juliol al 29 de
setembre de 2020, de 8:00 a 15:00h.

Aquest equipament ha rebut un total de 7.664 visites.
Aquesta xifra representa una disminució
del 9,59% respecte el 2019.
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Evolució del número de visites ateses des de l’equipament per a l’atenció dels visitants durant el període 2006-2020

Pel que fa al Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC),
les visites ateses durant l’estiu de 2020 han estat 2.015.

Imatges de l’interior del Centre d’Interpretació del Comapedrosa (21 de novembre de 2020)

Les enquestes de valoració omplertes durant el 2020 palesen que
la pràctica totalitat dels visitants han quedat “Molt satisfets”,
globalment, de la seva visita al parc.
8.6. EMBELLIMENT
COMAPEDROSA

DE L’EXTERIOR DEL

CENTRE

D’INTERPRETACIÓ DEL

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.

El mural, que s’inspira en la flora, la fauna i els paisatges
del parc, és obra de l’artista Rachel Ormiston.
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Presentació del mural de la façana
exterior del Centre d’Interpretació
del Comapedrosa (30 de
novembre de 2020)

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.

8.7. ACTUACIONS REALITZADES ALS EQUIPAMENTS PERIFÈRICS DEL PARC
Durant el 2020 s’ha portat a terme la renovació integral del
berenador del riu Pollós, al Circuit Interpretatiu del parc.
Convé afegir, a més, que enguany també s’han remodelat 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.

Berenador del riu Pollós durant les obres de renovació integral (13 de febrer de 2020), a l’esquerra, i berenador del
mirador del Roc de la Sabina, un cop finalitzades les obres de remodelació (19 d’agost de 2020), a la dreta

Una altra iniciativa important, però en aquest cas d’escala nacional, ha estat “Troba el
Tamarro”, que ha entrat en funcionament durant el 2020.

El Circuit Interpretatiu acull un dels 7 tamarros de fusta
d’aquest projecte (“El Massa”), que ha tingut una
gran acceptació entre el públic familiar.
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“El Massa”, el tamarro de la Massana,
al Circuit Interpretatiu del parc
(5 de juny de 2020)
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9. EDUCACIÓ I FORMACIÓ
9.1. ELABORACIÓ DEL GUIÓ PEDAGÒGIC DEL CIRCUIT INTERPRETATIU
L’any 2020 s’ha elaborat el Guió Pedagògic
del Circuit Interpretatiu, amb l’objectiu d’optimitzar
les activitats educatives que tenen lloc en aquest equipament.

Portada del Guió Pedagògic
del Circuit Interpretatiu

L’elaboració del Guió Pedagògic, que té una extensió de 67 pàgines, ha inclòs, 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.

9.2. ACTIVITATS EDUCATIVES EN L’ÀMBIT ESCOLAR
Un total de 345 alumnes ha participat a les activitats
educatives organitzades pel parc durant el 2020.

Activitats educatives del 7 d’octubre de 2020, a l’esquerra, i del 9 de novembre de 2020, a la dreta
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S’han realitzat tant sortides guiades
aquestes darreres activitats, convé
Andorrana de Segona Ensenyança
Primera Ensenyança de la Massana
d’Encamp.

com activitats educatives a les aules. Entre
esmentar les dutes a terme amb l’Escola
d’Ordino, l’Escola Andorrana de Maternal i
i l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança

9.3. SESSIONS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ PER ALS GUIES DE MUNTANYA
Durant el 2020 també s’ha realitzat, conjuntament amb el Parc Natural de la Vall de
Sorteny, la Vall del Madriu-Perafita-Claror i l’EFPEM (Escola de Formació de
Professions Esportives i de Muntanya d’Andorra), una sessió de formació per als
alumnes que volen esdevenir Guies de Muntanya. Aquest curs forma part del procés
d’acreditació per a la realització d’activitats guiades dins l’espai protegit.

Sessió de formació per als Guies
de muntanya (23 de juny de 2020)
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