
Consell Assessor de la vall del Madrlu-Perafita-Claror 

NUm. Acta: 02/13 
Dia: 06.12.2013 
Hora: 10 h 
Acabarnent: 12 h 
L1oe: Cornu d'Andorra la Vella 
Assistents: 

Hble . Sra. Maria Rosa FERRER. consot major d'Andorra la Vella , 
presidenta de torn de la Comissi6 de Gesti6. 
Hble . Sr. Jordi MAS, consol major d'Eneamp. 
Hble . Sra. Montserrat GIL, consol major de Sant Julia de Loria . 
Hble . Sra. Trini MARIN, canso) major del Cornu d'Escaldes-Engordany. 
M. I. Sr. Albert ESTEVE, ministre de Cultura del Govern d'Andorra. 
Sr. Carles tRIARTE, representant de les associacions dedicades a la 
protecci6 de la natura. 
Sr. Jean-Michel ARMENGOL, Seeretari General de la Comissi6 Nacional 
Andorrana per la UNESCO, representant de la UNESCO a Andorra. 
Sra. Olga ALEIX, representant dels propietaris privats de terrenys radicats 
a la zona del be declarat i dets cortalans. 
Sra. Susanna SIMON, directora del Pia de gesti6 de la vall del Madriu
Perafita -Claror. 
Sra. Meritxell PEREZ, secretana General del Cornu d'Andorra la Vella , 
secretaria de torn de la Comissi6 de Gesti6. 
Sra. Meritxell SALDES, cap d'Area de Medi Ambient del Cornu d'Andorra la 
Vella . 

Els tames tractats en aquesta reuni6 han estat; 

1) Lectu ra i apravaei6 del'acta 01/13 de la reun 16 ce lebrada al 25 d'abri I del 2013. 

2) VIsita del Sr. Pierre GALLAND 
La directora del Pia de gesti6 de la VMPC fa un breu resum de I'Informe presentaUredactat per 
I'expert enviat per la UNESCO, Sr. Pierre Galland, I complementa la informaci6 la presidenta de 
la CG i el ministre de Cultura. EI Sr. Armengol informa que I'empresa DOPPELMAYER proposa 
transport per cable. Alhora , es demana quines posslbilltats hi ha de poder passar pel tunel de 
Feda i es descarta vista la seva poca estabilitat. EI Sr. lriarte aposta per l'acces tradicional amb 
cavalls 0 mules. Aixl mateix, el Sr. Iriarte apunta , segons ta seva opini6, que I'expert en el seu 
informe deixa clar que no hi ha un Pia de gesti6 i la presidenta de la CG fa constar en acta que 
no hi esta d'acord ja que, rememorant I'inici de les negociacions per consensuar aquest pia es 
va acordar que s'ompliria de eontinguts i aixo es la feina que esta duent a terme la CG. La Sra. 
ALEIX, representant dels propietaris privats de terrenys radicats a la zona del be declarat i dels 
eortalans (a partir d'ara representant dels cortalans) indica que en relaci6 amb l'informe del Sr. 
GALLAND te 4 fulls de comentaris i desitja procedir a I'examen de I'informe paragraf per 
paraqraf. En vistes de I'ordre de! dia molt feixuc de la reuni6 es contesta a la Sra. ALEIX que no 
es pot procedir per manca de temps a aquest exercici i que s'exarninara aquest informe en una 
propera reunlo extraordinarta. Per altra banda I'Hble. Sra. MARIN Informa ra Sra. ALEIX que te 
previst properament mantenir una reuni6 sabre aquest tema amb tots els propietaris privats. No 
es debat el eontingut dels diferents paraqrafs de I'informe del Sr. GALLAND. 

3J Conveni de col·laboraci6 8mb els pares naturals de Sorteny i del Comapedrosa 
La directora del pia de gesti6 fa saber que aquest conveni de col·laboraci6 inclou temes com la 
comunlcacto, l'edici6 de documents (rnonoqrafics sabre la fauna, la flora, el patrirnoni cultural, 
etc), projeetes de recerca, projectes transfronterers, intercanvis tecnics, formaclo conjunta del 
personal teenic, etc. 
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4} Rehabilitaci6 del Cam! de Muntanya
 
S'informa de les actuacions que s'han realitzat. Entre d'altres, la rnes vistosa es la del principi
 
del earn! que s'ha rehabilitat en una Ilargada de 6 metres per la brigada de eamins del Cornu
 
d'Escaldes-Engordany. Cal fer esment que aquestes obres han estat subvencionades, en part ,
 
per Patrimoni Cultural.
 

EI Sr. Iriarte pregunta sl es eontinuaran fent les actuacions a nivell del earn! a es creara una
 
escola especialitzada en aquesta materia. La directora informa que les actuacions les
 
continuaran realitzant les brigades dels comuns tot i que s'esta treballant per col ·laborar amb
 
una fundaci6 del Pirineu dedicada a aquestes intervencions.
 

5) Universitat d'Andorra
 
S'informa al Consell Assessor que la Catedra UNESCO de la Universitat d'Andarra, dins del
 
projecte de I'Auia Magna 12-13, organitzara una sessi6 sabre la vall del Madriu el10 d'abril del
 
2014 .
 

6) RAMSAR
 
La directora del Pia de gesti6 fa saber que el passat 9 de setembre alguns patamolls de la Vall
 
del Madriu-Perafita-Claror van ser inscrits a la lIista de zones humides d'lmportancia
 
internacional del Conveni RAMSAR .
 

7) PIa d'Lls public
 
S'informa que l'esborrany del pia d'us ja esta revisat pels tecnics de medi ambient dels quatre
 
comuns, names resta pendent les aportacions que fac in ets membres del Cansell Assessor, Es
 
d6na com a data Ifmit el proper 1 de gener.
 

B) Pressupost
 
Es presenta el projecte de pressupost de la Comissi6 de Gesti6 per a I'exercici 2014 .
 

9) Refugi guardat
 
S'informa el Consel! Assessor que s'estan mantenint reunions de treball per a l'adequaei6 de
 
I'actual refugi de I'llia en un refugi guardat. EI grup de Ireball esta format per l'equip redactor del
 
projecte aixl com pels membres dels departaments de Patrimoni Cuttural i Natural, per
 
Ordenament Territorial i Medi Ambient del Govern, per ICOMOS, per la Comissi6 Nacional
 
Andorrana per ta Unesco i per la Comissi6 de Gesti6. La Sra. ALEIX demana quina capacitat
 
tlndra el refugi i tarnbe pregunta com es tara l'evacuaci6 de les aigOes brutes del refugi. Se Ii
 
respon que ta capacilat seria d'unes 50 persones pero que actualment tots aquests temes
 
estan en curs d'estudi.
 

10) Zonificaci6 de la VMPC
 
Ja s'han finalitzat els traballs de zonificaci6 de la vall j es paden descarregar ets mapes a
 
l'adreca segOent: http://we.tl/HHKdAKDfgd.
 

11) Precs i preguntes
 
La Sra. Olga Aleix proposa debatre diferents questions:
 

1. Rehabilitaci6 del Caml de Muntanya:
 
En el moment de preveure la rehabil itaci6 del cam I, vist que la prospecci6 arqueoloqica Ie un
 
radi d'actuacto de 100 m de banda a banda del caml, es proposa estudiar les possibilitats de:
 

Nelejar tala I'amplada actual del cam! i/o eixamplar-Io en certes zones, es una actuaci6 
ecol6gicamenl i tecnicarnent senzilla i economlca. Aquesta actuaci6 permetria 
visualitzar ra facilitat d'obtenir un caml d'una amplada suficient per permetre l'acces 
rodal d'un sol vehicle al mateix temps (4 X 4, motocultor, tractor petit amb remolea) 
acces privatiu, amb un horari d'utilitzaci6 deterrnmat, per us de propietaris privats, 
cortalans, banders, pastors, veterinaris 0 altres serveis d'ernerqencia, allotjaments 
rurals en bordes, persones amb discapacitats 0 mobilitat redutda. 
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La geologia del terreny de tipus aren6s amb pedra dura a poca profundilat facilitara 
l'execuei6 i la conservacio de I'esmentat acces. 

Estudiar et tracat d'una pista forestal amb els rnateixos objectius. 

La directora pren nota i informa que quan es fan res tasques de manteniment del caml, ja es 
neteja tota l'arnplada d'aquest. 

2. A I'acta 07/12 de la reuni6 de la Comissi6 de gesti6 del pia de gesti6 del 14 de setembre del
 
2012 , celebrad a al Com u d'Encam p, es va com entar la reuni6 que es va celebrar entre eI
 
Departament d'Agricultura del Govern, un conseller d'agricultura de! Cornu de Sant Julia i el Sr.
 
Font , vocal de l'Associaci6 de Pagesos i Ramaders d'Andorra, en el decurs de la qual es va
 
parlar de donar autoritzaei6 ats ramaders per utilitzar motos de trial per pujar a vigi lar els seus
 
ramats. 5i aquesta autoritzaei6 prospera, es demana que sigui vafida i reconeguda per a tots
 
ets propietaris privats i cortalans de la VMPC, potencials futurs ramaders.
 
La consol major de Sant Julia de Loria confirma que els ramaders, a dia d'avui, paden pujar en
 
mota a vigilar el ramat ja que d'una part, ho fan per zones on no hi ha cap empedral original, i
 
no maJmeten el patrimoni cultural, i d'altra part no fan per pistes forestals ja existents i sense
 
sortir d'aquestes, no malmetent tampoc el patr imoni natural.
 

3. Sobre 81 pressupost
 
- A I'acta del 2n Consell Assessor del 9 de novembre del 2012, et M. I. Sr. Albert Esteve,
 
ministre de Cultura del Govern d'Andorra, va eomentar que part del pressupost del seu ministeri
 
te en marxa les ajudes a la eonservaci6 del patrimoni i que aquestes poden arribar fins al 50 %.
 
De quin 50% es refereix ? Quina es la quanlitat d'euros pressupostada ? Quines quantitats
 
estan destinades a la VMPC ?
 

- Fen! referencia a l'artlcte 49 del Pia de Gesti6 de la VMPC, l'Associaci6 de Propietaris Privats i 
Cortalans te el grat de posar a disposiei6 de res arques de ra Comissi6 de gesti6 del pia de 
gesti6, fins a dia d'avui, les subvencions que Ii destina el Govern (Transferencies del Govern en 
els lermes de l'article 35 de la L1ei del 09/2003; 0,2% del pressupost) i que, per manca de 
definiciO de les accions que es poden portar a terme ales seves propietats, no en gaudeix 
actualment 

EI Ministre de Cultura fa lIiurament a la Sra. Aleix de les bases per demanar les ajudes a la 
conservaci6 del Patrimoni, alhora que Ii explica el funcionament d'aquestes. 

4. Coneixedora Que molts dels punts a traclar eslan en via de validaei6, demana a esser 
informada abans de les validacions en referencia a I'artiele 37 del Pia de GesliO de la VMPC 

Es pren nota, recordant que es la tasca que es du a terme en ets eonsells assessors i en les 
diferents reunions que rnante amb la directora. 

5. UNESCO 
Coneixedora del document WHC-12/36 .COM/7B del Patrimoni mundial de "UNESCO, de les 
conclusions de la 36a cessi6 de la reunio del juny del 2012 a San Petersburg i de la reuniO de 
ta Comissi6 de gesti6 del pia de gesti6 de la VMPC del 23 d'octubre del 2012, celebrada al 
Cornu d'Encamp, on es va parlar de l'''Aetualitzaci6 dels criteris de la declaraei6 retrospectiva 
del valor universal de la vall", l'associaci6 agrairia poder tenir una copla de les diferenls 
deelaracions que el Govern d'Andorra ha fet arribar en el seu dia al Cornite del Patrimoni 
Mundia!. 

EI Ministre de Cultura fa lIiurament a la Sra . Aleix del document. 

EI Sr. Iriarte demana que en el pia d'usos de la VMPC es consideri la possibilital de fer de la 
vall una reserva 0 un vedat de caca, 0 si rnes no, que es faci un pia de cava i que s'estudir 
tarnbe per la pesca. 
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Sense cap altra lema a tractar, s'aixeca la sessi6. 

P.O. de ta Comissi6 de Gesti6 Vist i piau 

Meritxell PI::REZ FONT Maria Rosa RRER OBIOLS 
Secretaria General Presidenta de torn 
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