PARC NATURAL DEL COMAPEDROSA

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 2021
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1. INTRODUCCIÓ
La Memòria Anual d’Activitats 2021 recull les principals actuacions realitzades al
Parc Natural del Comapedrosa durant aquest període anual, així com informació
relativa als recursos i els resultats obtinguts. Les dades de 2021 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 7.
Pàgina 9.
Pàgina 11.
Pàgina 14.
Pàgina 19.
Pàgina 24.
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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 2021” preveia un total
de 377.720 € per a la gestió del parc. Segons el Programa Anual d’Actuacions 2021,
es plantejava la realització de 26 actuacions diferents.

El pressupost del 2021 representa un augment del 17,51%
respecte el de 2020, i és el més elevat des de la creació del parc.

Evolució del pressupost total (€) destinat al parc, entre els anys 2007 i 2021

De totes les actuacions previstes,
finalment se n’ha executat el 80,77%.

Evolució del percentatge de les actuacions executades respecte
el total d’actuacions programades durant el període 2007-2021
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2.2. ELS ÒRGANS DEL PARC
Al mes d’abril de 2021 es realitzaren
noves reunions dels òrgans del parc.
La primera, la del Comitè Consultiu, tingué lloc el 15 d’abril, mentre que la segona, la
de l’Òrgan Rector, es va fer el 19 d’abril.

2.3. INFORMES PRECEPTIUS
L’any 2021 s’han emès 16 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 2007-2021
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3. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
3.1. MILLORA DE L’EMPEDRAT DEL CAMÍ DEL REFUGI DE COMAPEDROSA
Durant el 2021 s’han restaurat diversos trams del
camí del refugi de Comapedrosa mitjançant
la tècnica de la pedra seca.
L’objectiu era recuperar i amabilitzar els punts on hi havia una major dificultat de pas,
atès que el terreny estava erosionat, i, alhora, recuperar l’empedrat tradicional del
camí. El projecte de restauració ha estat realitzat per La feixa Pedra Seca.

Tasques de restauració de l’empedrat del camí del refugi de Comapedrosa

Durant el 2021, a més, s’han incorporat les principals dades relatives a infraestructures
de pedra seca, obtingudes durant la realització dels treballs de camp per a l’inventari
dels camins del parc, al web “Primera Pedra”, projecte de l’espai socio-cultural Cal
Pal i el Govern d’Andorra.

3.2. ELIMINACIÓ DE MARQUES VELLES DE PINTURA
Antigament, una de les variants del sender de gran recorregut GR-11, que ressegueix
tota la serralada dels Pirineus, circulava pel camí de Montmantell. Fa uns anys, però,
aquesta variant, la GR-11.1, es va veure modificada, tot abandonant el camí de
Montmantell i passant al camí dels Forcats. Les marques de pintura típiques d’aquest
sender de gran recorregut, que són blanques i vermelles, del camí de Montmantell es
van tapar amb pintura marró. El pas del temps, però, va esborrar aquesta darrera capa
de pintura, tot deixant visibles altra vegada les marques velles.

Durant l’estiu de 2021 es van eliminar les
antigues marques de pintura del
GR-11 del camí de Montmantell.
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A part de l’eliminació de les marques velles del camí de Montmantell, tasca
considerada com a prioritària a l’annex E del Pla Rector, durant el 2021 també s’han
dut a terme diverses actuacions de millora de la senyalització horitzontal del parc.
Així, per exemple, el 27 de juny es repassaren els punts grocs del camí del refugi de
les Fonts. El 7 de juliol es va fer el mateix al Circuit Interpretatiu, el 10 de juliol al camí
del pic de Sanfons, l’11 de juliol al camí dels Forcats i el 15 de juliol al camí de l’Alt de
Comapedrosa. La majoria d’aquestes tasques es dugueren a terme amb la participació
de voluntaris.

Millora de la senyalització horitzontal del camins del parc
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4. RECERCA APLICADA I SEGUIMENT
4.1. LA RECERCA AL PARC
El parc ha acollit, durant el 2021, una nova execució del projecte de seguiment dels
estanys, a càrrec del Laboratori Geode de la Universitat de Tolosa i Andorra
Recerca+Innovació.

Número de projectes de recerca executats
anualment durant el període 2007-2021

4.2. ESPÈCIES DE FLORA AMENAÇADA
Durant el 2021 també s’ha realitzat una prospecció específica per a la detecció d’un
dels tàxons inclosos al projecte transfronterer Floralab, la subespècie marschlinsii de
l’arenària serpil·lifòlia Arenaria serpyllifolia, tasca que es dugué a terme amb la
participació de tècnics de l’ICHN (Institució Catalana d’Història Natural).
L’any 2021, a més, s’han obtingut noves citacions d’espècies de flora amenaçada a
l’interior de l’espai protegit. Aquest és el cas del curraià vermell Cephalanthera rubra i
de l’espunyidella d’olor Galium odoratum, ambdues catalogades com “Espècies de
flora en perill d’extinció” a Andorra.

Espunyidella d’olor, a l’esquerra, i curraià vermell a la dreta
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4.3. EL PROGRAMA DE SEGUIMENT
L’edició 2021 del Programa de Seguiment ha inclòs, amb l’objectiu d’avaluar la gestió
operativa de l’espai, el càlcul de 108 indicadors.

El 59,26% dels indicadors inclosos en l’execució 2021 del
Programa de Seguiment evoluciona positivament,
i el 24,07% es manté estable.

Percentatge d’indicadors, inclosos en l’execució 2021 del
Programa de Seguiment, en funció de la tendència establerta
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5. ACTIVITATS TRADICIONALS
5.1. POTENCIACIÓ DE LA CABANA RAMADERA OVINA
Entre el 15 de juny i el 15 d’octubre de 2021,
van pasturar pel parc 500 caps de bestiar oví.

Ramat d’ovelles a la vall de Comapedrosa

L’activitat ramadera de les ovelles es va concentrar a la unitat pastoral del
Comapedrosa. Durant el 2021, però, també van pasturar per l’interior de l’espai
protegit, principalment a les unitats pastorals de Percanela i de Pla de l'Estany / Les
Fonts, 22 caps de bestiar boví i 16 caps de bestiar equí.

Número de caps de bestiar boví i equí durant els anys 2007-2021
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5.2. MEL DEL COMAPEDROSA
Durant el 2021 s’han instal·lat, amb la col·laboració de l’òrgan gestor i entre el 9 de
juliol i el 9 de setembre, 5 arnes a la perifèria immediata del parc, concretament a les
Marrades, prop del Circuit Interpretatiu. També es disposa d’altres arnes prop de
l’espai protegit, a les rodalies d’Arinsal.

Activitat apícola prop del parc, a les rodalies del Circuit Interpretatiu

A la fira-mercat “La Pitavola del Comapedrosa” es va comercialitzar, des de l’estand de
l’empresa d’artesans “Autèntic”, la “Mel del Comapedrosa”.

Mel del Comapedrosa
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6. COOPERACIÓ
6.1. EL FESTIVAL DE LA FLORA DELS PIRINEUS
El parc va organitzar, al mes de juny de 2021, diverses activitats d’un festival
transfronterer que presentava al públic l’esplendor de la flora pirinenca. Aquest
esdeveniment s’emmarcava en el projecte FLORALAB, de finançament POCTEFA,
que Andorra Recerca+Innovació coordina a escala nacional. Aquest projecte posa el
focus en les plantes amenaçades i vol sensibilitzar sobre la seva importància i
coneixement.

El parc va organitzar una sortida per descobrir
els arbres singulars de la Massana i
una sortida per conèixer la flora del parc.
Hi participaren 25 persones.

Sortida per descobrir els arbres singulars de la Massana, a l’esquerra,
i sortida per conèixer la flora del parc, a la dreta

També es va exposar una versió actualitzada de l’herbari dels arbres i els arbusts
de l’espai protegit, ampliada amb un nou plafó, i es va acollir l’exposició itinerant
“Flora del Pirineu”, fruit de la participació ciutadana arrel dels concursos fotogràfics
que es van fer durant el 2020 a l’Ariège, Catalunya, Pirineus Orientals i Andorra.

Exposició de la versió ampliada de l’herbari del parc, a l’esquerra, i exposició “Flora del Pirineu” a la dreta
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6.2. EL PARC PIRINENC DE LES TRES NACIONS A LA PREMSA ESCRITA
Les principals actuacions realitzades en el marc del Parc Pirinenc de les Tres Nacions,
espai protegit transfronterer que engloba el Parc Natural del Comapedrosa, el Parc
Natural de la Vall de Sorteny, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural Regional
dels Pirineus de l’Ariège, han estat la publicació de diversos articles divulgatius, la
majoria per a la promoció de la travessa “Els gegants de les Tres Nacions”.

El Parc Pirinenc de les Tres Nacions va ser protagonista del
número d’hivern de 2021 de la revista “L’Ariégeois Rando Hiver”,
del número 282 (gener 2021) de la revista “Pyrenaica”,
del número 294 (març-abril 2021) de la revista “Vèrtex”
i del número 2 (juliol de 2021) de la revista “Àrnica”.

Dues pàgines de l’article del Parc Pirinenc de les Tres Nacions
del número d’hivern de 2021 de “L’Ariégeois Rando Hiver”

6.3. LA FEDERACIÓ EUROPARC
La Federació Europarc és una organització no governamental, sense ànim de lucre,
que treballa amb els espais protegits d’Europa, amb la finalitat de millorar-ne la
protecció. Dos dels espais que conformen el Parc Pirinenc de les Tres Nacions, el
Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural Regional dels Pirineus de l’Àriège, ja
formen part d’aquesta federació.

El 25 de març de 2021 tingué lloc una reunió, via Zoom, amb els
responsables del programa Transboundary Park d’Europarc,
amb l’objectiu d’analitzar la possibilitat d’aplicar aquesta
figura al Parc Pirinenc de les Tres Nacions.
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El programa Transboundary Park és un sistema de verificació i certificació que té com
a objectiu promoure i facilitar la cooperació transfronterera entre les àrees
protegides europees.

Reunió, via Zoom, amb els responsables del programa Transboundary Park d’Europarc
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7. COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ
7.1. LA PITAVOLA DEL COMAPEDROSA
El Parc Natural del Comapedrosa va celebrar el seu 18è aniversari amb aquest
esdeveniment, amb el poble d’Arinsal com a escenari principal.

“La Pitavola del Comapedrosa”, que va tenir lloc del 17
al 19 de setembre, va oferir un mercat de productes locals
i una munió d’activitats per descobrir i posar en valor el parc.
El programa va incloure sortides guiades, xerrades i tallers, així com una ruta de la
tapa amb la col·laboració dels establiments d’Arinsal. A l’esdeveniment també hi
participaren els espais que conformen el Parc Pirinenc de les Tres Nacions.

Pòster promocional de “La Pitavola del Comapedrosa”, a l’esquerra, i
promoció de l’esdeveniment al programa “La Rotonda” d’ATV, a la dreta

Imatges d’algunes de les activitats de “La Pitavola del Comapedrosa”
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Més imatges de “La Pitavola del Comapedrosa”

7.2. LA ESTÀTUA DEL PARC
L’artesà Jordi Illamola va crear, amb motiu
de la primera edició de “La Pitavola del Comapedrosa”,
una estàtua feta amb acer Corten.

Jordi Illamola i la seva obra

Aquest material té un alt contingut de coure, crom i níquel, metalls que li confereixen
un to vermellós característic. L’obra està situada en ple centre d’Arinsal, just al davant
del CIC (Centre d’interpretació del Comapedrosa).

7.3. EL CÒMIC DEL COMAPEDROSA
El Museu La Massana Còmic va acollir, el 23 d’abril de 2021, la presentació del còmic
"Aventures al Comapedrosa: l'amenaça de la trol Brutícia”.
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El Marc Huguet ha realitzat les il·lustracions,
mentre que el color ha anat a càrrec
del dibuixant Edouard Boutin.
Ambdós autors han participat en la confecció del guió, a partir d’una idea original de la
Maëva Boubis. "Aventures al Comapedrosa: l'amenaça de la trol Brutícia” és un còmic
de conscienciació ambiental, que incorpora diferents elements del parc, com la
serenalla pallaresa.

Presentació del còmic “Aventures al Comapedrosa: l'amenaça de la trol Brutícia”

7.4. SALVA LA SERENALLA
Aquest estiu es va posar en marxa un nou producte familiar,
que combina la diversió i l’aprenentatge. Es tracta
del joc de pistes "Salva la Serenalla".
Aquest joc transcorre pel Circuit Interpretatiu. Per jugar-hi, cal recollir el document
que inclou el mapa on hi ha les proves que han d’anar superant els infants. Mentre
juguen, els participants descobreixen algunes de les espècies característiques del
parc.

Senyalització i llibret de “Salva la Serenalla”
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7.5. ALTRES PUBLICACIONS
Durant el 2021 s’han publicat diversos fulletons i pòsters informatius.

Una de les publicacions més destacades ha estat l’article
“El Parc Natural del Comapedrosa”, que aparegué a la
revista “7 Dies” i al “Diari d’Andorra” el 30 de setembre.
Aquest article s’elaborà amb la col·laboració d’Andorra Receca+Innovació, en
commemoració del 18è aniversari del parc.

Detall de l’article publicat a “7 Dies” i al “Diari d’Andorra”

7.6. ACTIVITATS ORGANITZADES
Durant el 2021 s’han organitzat nombroses excursions estivals, tant a peu com a
cavall, així com diverses activitats per a la difusió dels valors de l’espai. La taula
següent recopila un xic d’informació sobre aquestes darreres, incloses algunes de les
que formaren part del “Festival de la Flora dels Pirineus” i de la “Pitavola del
Comapedrosa”.
Principals activitats organitzades durant el 2021.
Activitat

Data

Fem un herbari
Els arbres singulars de la Massana
Conèixer la flora del Comapedrosa
Introducció a la identificació auditiva d’ocells

8 de maig
3 de juliol
10 de juliol
17 de juliol
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Principals activitats organitzades durant el 2021.
Activitat
Visita guiada al Circuit Interpretatiu
Els nostres amics de fusta: els arbres
La serenalla pallaresa, tresor del Comapedrosa
Xerrada sobre la importància de les abelles
Anellament científic d’ocells
Taller de cosmètica natural
Investiguem els rastres que deixen els animals
Descobreix les pitavoles
Observació de fauna salvatge

Data
28 de juliol
31 de juliol
7 d’agost
20 d’agost
29 d’agost
3 de setembre
11 de setembre
18 de setembre
25 de setembre

La participació global a totes les activitats
organitzades o coorganitzades des del parc
ha estat, durant el 2021, de 1.189 persones.
Aquesta xifra representa un 42,74%
més que l’any anterior, i és la més
elevada assolida des de la creació del parc.

Evolució del número de participants a les activitats organitzades des del parc (2006-2021)

7.7. LA WEB DEL PARC I LES XARXES SOCIALS
Entre l’1 de gener i el 6 de desembre de 2021, la
pàgina web del parc ha estat visitada per 9.500 usuaris.
Les dades d’enguany són un 25,73% més elevades que les de l’any anterior, i van
assolir els valors màxims a final de setembre, coincidint amb la difusió del festival “La
Pitavola del Comapedrosa”. El número de sessions ha estat 12.000, i el número
total de visites d’una pàgina ha estat 27.752.
El Facebook del parc disposava, el 23 de novembre de 2021, de 875 “M’agrada” i de
944 seguidors. Durant l’any 2021 s’han penjat 95 posts, xifra que representa un 25%
més que l’any 2020.
Durant el 2021 s’han penjat 114 posts al Instagram del parc (sense tenir en compte
Stories), el qual ja disposa d’un total de 1.610 seguidors.
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8. INFRAESTRUCTURES D’ÚS PÚBLIC
8.1. EMBELLIMENT DE L’ACCÉS PRINCIPAL
L'empresa Treballs Públics Unitas SAU ha estat l‘encarregada d’executar les obres
d’embelliment de l’accés principal, a la cara sud del dic d’Arinsal.

Les obres d'embelliment han inclòs revestiments amb làmines
verticals de fusta, i una retolació integrada a l’encunyament.

Aspecte actual de la cara sud del dic d’Arinsal, accés principal del parc

8.2. MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ
Durant el 2021 s’han substituït 14 banderoles,
que estaven danyades o havien desaparegut.
També s’ha dut a terme la restauració (aplicació de vernís i pintura) de diversos
cartells de fusta, i s’han instal·lat alguns elements de senyalització nous,
majoritàriament de les iniciatives “Salva la Serenalla” i del servei Andorra Parl’APP.
Aquests darrers permeten que els turistes puguin accedir, en qualsevol moment, a la
informació, en diferents idiomes, en Braille i en llengua de signes, sobre els
principals llocs d’interès del país.
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Noves banderoles instal·lades a la portella de Sanfons

Un dels elements de senyalització de “Salva la Serenalla”, a l’esquerra, i un del servei Andorra Parl’APP, a la dreta

Convé afegir, a més, que enguany també s’ha col·locat un cartell de protecció civil a
l’equipament per a l’atenció dels visitants, així com cartells que informen de les
normes de convivència amb l’activitat ramadera.

8.3. INSTAL·LACIÓ DE NOUS ECOCOMPTADORS
L’any 2021 s’han instal·lat 2 ecocomptadors nous.
El primer ecocomptador nou es localitza al camí del Pla de l’Estany, i el segon, que
substitueix a un eco-comptador que calia actualitzar, al camí del coll de les Cases.
Ambdós ecocomptadors, del tipus Eco-Combo de doble sentit, foren instal·lats el 16
de juny.

20

Instal·lació d’un nou eco-comptador al camí del Pla de l’Estany

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

La freqüentació al Circuit Interpretatiu ha estat, entre l’1 d’octubre
de 2020 i l’1 d’octubre de 2021, de 28.390 persones.
Aquesta xifra és un 6,65% superior que la de l’any anterior.

Freqüentació al Circuit Interpretatiu entre els anys 2019 i 2021

Freqüentació al camí del refugi de Comapedrosa entre els anys 2019 i 2021
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La freqüentació al camí del refugi de Comapedrosa ha estat, entre
l’1 d’octubre de 2020 i l’1 d’octubre de 2021, de 28.037 persones.
Aquesta xifra és un 13,76% més alta que la de 2020.
Les dades obtingudes des de l’ecocomptador del camí de la portella de Sanfons
indiquen que, durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2020 i l’1 d’octubre de
2021, s’ha comptabilitzat el pas de 4.989 persones. En aquest mateix període,
l’ecocomptador del camí de Percanela-Les Fonts ha comptabilitzat el pas de 6.816
persones, i el del camí del coll de les Cases de 3.233 persones.

8.5. VISITES ATESES ALS EQUIPAMENTS
L’equipament per a l’atenció dels visitants estigué obert del 28 de juny al 19 de
setembre de 2021, de 8:00 a 14:30h.

Aquest equipament ha rebut un total d’11.039 visites.
Aquesta xifra, que és un 44,04% més alta que la
de l’estiu de 2020, correspon al resultat
més positiu des de 2006.

Evolució del número de visites ateses des de l’equipament per a l’atenció dels visitants durant el període 2006-2021

Pel que fa al Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC),
les visites ateses durant l’estiu de 2021 han estat 2.493.
És important destacar que, durant el 2021, s’ha instal·lat una pantalla interactiva a
l’exterior del CIC (Centre d’Interpretació del Comapedrosa).
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Pantalla interactiva instal·lada a l’exterior del CIC (Centre d’Interpretació del Comapedrosa)
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9. EDUCACIÓ I FORMACIÓ
9.1. UN HOTEL D’INSECTES COM A PROJECTE CURRICULAR
Els joves de l’Aula Taller del Ministeri d’Educació
van construir, per encàrrec de l’òrgan gestor
del parc, un hotel d’insectes.

Entrega de l’hotel d’insectes construït pels joves de l’Aula Taller

En la creació de l’estructura hi participaren 5 alumnes i 2 educadors. L’hotel d’insectes
es va instal·lar, en commemoració del Dia Internacional de la Biodiversitat, a la
pista del Pla de l’Estany, prop del punt d’unió amb el Circuit Interpretatiu.

9.2. ACTIVITATS EDUCATIVES EN L’ÀMBIT ESCOLAR
Un total de 659 alumnes ha participat a les activitats
educatives organitzades pel parc durant el 2021.

Sortides guiades amb escolars al Circuit Interpretatiu
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Aquesta xifra és la segona més elevada assolida des de la declaració de l’espai,
únicament superada per la de l’any 2019, i representa un increment del 91,01%
respecte l’any passat. Enguany s’ha comptat amb la participació de les escoles
següents: Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, Escola Andorrana de la
Massana, Escola Andorrana d’Escaldes, Escola Francesa de Canillo, Escola Francesa
de la Massana, Escola Francesa de Santa Coloma, Escola Francesa d’Escaldes,
Sagrada Família, Sant Ermengol i Àgora.

Número d’alumnes que ha participat a les activitats educatives
organitzades des de l’òrgan gestor, entre els anys 2007-2021

9.3. SESSIONS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ PER ALS GUIES DE MUNTANYA
Durant el 2021 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
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9.4. PARTICIPACIÓ DE VOLUNTARIAT
El parc ha comptat, durant l’estiu de 2021,
amb la participació de 8 voluntaris.
Els joves del CVN (Cos de Voluntaris per la Natura) van realitzar, durant el mes de
juny, diverses sessions pràctiques al parc. Es van dedicar, per exemple, a polir i pintar
les fustes de l’equipament per a l’atenció dels visitants, a realitzar censos de
papallones diürnes i a corregir, mitjançant la tècnica de la pedra seca, una patologia
de fangots i enaiguaments al Circuit Interpretatiu. El CVN és una formació,
englobada dins el programa Focus 16/20 de foment de l’ocupabilitat, especialitzada en
gestió forestal, jardineria i ramaderia.

Lliurament dels diplomes del CVN (Cos de Voluntaris per la Natura)

Durant el mes de juliol de 2021, també van participar en tasques de voluntariat al parc
8 alumnes de l’Escola Andorrana de Batxillerat. Aquests realitzaren tasques
d’erradicació de seneci del Cap, eliminació de marques de pintura, etc.

Correcció d’una patologia de fangots i enaiguaments al Circuit Interpretatiu, amb el CVN (Cos de Voluntaris per la
Natura, a l’esquerra, i erradicació de seneci del Cap amb alumnes de l’Escola Andorrana de Batxillerat, a la dreta
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