
Comissl6 de Gestio del pIa de gestIo de la vall del Madrlu-Perafita-Claror 

Num . Acta : 06/13 
Dia: 23.08 .2013 
Hora: 10 h 
Acabamenl: 11.30 h 
L1oc: Cornu d'Andorra la Vella 
Assistents: 

Hble. Sra. Maria Rosa FERRER. consol major d'Andorra la Vella, presidenta de 
torn de la Comissi6 de Gesti6 
Hble. Sr. Jordi MAS, consot major d'Encamp 
Hble . Sra . Montserrat GIL, consol major de Sant Julia de Loria 
Hble. Sra . Trtni MARIN, consol major del Cornu d'Escaldes-Engordany 
M. I. Sr. Albert ESTEVE, ministre de Cultura del Govern d'Andorra 
Sra. Susanna SIMON, directora del Pia de gesti6 de la vall del Madriu-Perafita-
Claror 
Sra. Meritxell PEREZ, secreta ria general del Cornu d'Andorra la Vella, 
secretaria de torn de ta Comissi6 de Gesti6 
Sra. Meritxell SALDES, cap d'area de medi ambient del Cornu d'Andorra ra 
Vella. 

Eis temes tractals en aquesta reuni6 han estat: 

1.- Lectura i aprovaci6 de I'acta 05/13 de ta reuni6 celebraoa el 31 de maig del 2013, que 
s'aprova per assentiment. 

2,- Visita Sf.Galiand, expert de la UNESCO: S'adjunta ta proposta de programa de la visits del 
Sr. Galland . S'acorda desestimar la demanda de les oposicions dets comuns d'Encamp I 
Escaldes-Engordany de reunir-se amb I'expert. Des de la CG se'ls hi enviara una carta 
informant d'aquest acord. Alhora, s'acorda inctoure en el programa una reuni6 amb ICOMOS, 
que ha fet arribar ta seva pettclo al Ministeri de Cultura , i convocar ta premsa el dirnarts 27 
d'agost a la tarda, al punt d'arribada de ta visita a ta VMPC, alxl com el suport de 2 operaris de 
rorestals dels comuns d'Escaldes Engordany i Andorra la Vella durant la visita i dinar a la vall. 

3.- Manual d'identitat corporativa de la VMPC: s'informa del manual d'idenlitat corporaliva 
realitzat per l'ernpresa PIXEL CONCEPTE  

4.- Zonificaci6 de la VMPC: es presenta el planol de la zonificaci6 de la vall, i s'acorda que els 
membres de la CG I'analitzin a I'espera de I'informe pertinent. 

5.- Regislre de les marques de la VMPC: es presenta el pressuposl per registrar les marques 
verbals i qrafiques de ta VMPC que s'adjunla a racta . S'acorda esperar fins al darrer trimestre 
de l'any 2013 per veure la disponibilitat econornica , En cas de no haver-hi disponibililat, es 
pressupostara per a l'exercici 2014. 

6.- Conveni de col'laboraci6 8mb els pares naturals de Sorteny i del Comapedrosa: es presenta 
I'esborrany del conveni de col ·laboraci6 existent entre els pares naturals de Sorteny ide! 
Comapedrosa a la VMPC. S'acorda que ets lots ets comuns el facin reviser pels respectius 
gabinets jurfdics i lrametin les esmenes, si escau, a la directora del pia de gesti6. 

7.- Universital d'Andorra- CNAU- Fundaci6 Themis- Andorra Tur isme: s'informa que la catsdra 
de ta UNESCO de la Universitat d'Andorra, juntament arnb el CNAU i 18 fundaci6 THEMIS han 
proposat de col-Iaborar amb la CG en la promoci6 turlstica de la vall. De res propostes es va 
acordar: 

- La catedra Unesco de ta Universitat d'Andorra, dins el projecte de l'Aula Magna 12-13, 
orqannzsra una sessi6 sabre la memoria htstortca del Madriu-Perafita-Claror. 
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- S'incloura un rnooul sobre 18 VMPC en el Master de gesl16 cultural que proposa la Universilat 
d'Andorra. 
- S'ha demanat a la fundaci6 THEMIS col·laboraci6 per deterrnlnar la carreqa maxima de 
visitants que pot assumir Ja vall (pia de gesti6, art. 12.2). Ames, aquesta fundaci6 s'ha ofert per 
dur a terme res tasques de traducci6 de la futura paqina web . S'acorda que, abans d'iniciar 
aquest projecte, es delerminin les Ifnies de trebaJi que s'inclouran, per tal d'enquadrar aquesta 
col ·laboracI6. 

8.- Prey isi6 pressu post 2014: s'acorda que, en el moment de reali tzar el pres supost 2014, 
s'estudiara I'augment de l'aportaci6 economlca per part dels comuns ala CG en 22 .500€. 

9.- Subvenci6 Patrimoni Cultural: s'informa de l'adjudicacio de la subvenci6 de Patrimoni 
Cultural d'un import de 5.170,BO€ i de Jes actuacions realitzades durant els mesos de juliol I 
agosl, en relaci6 arnb l'acoroat en el dossier per 8 18 dita subvenci6 per a Ia rehabilitaci6 del 
Camr de Muntanya, mitjanc;antla contractaci6 durant 15 dies d'un paleta expert en pedra seca. 

10.- Supor! 81 projecte transfronterer:"Dynamiques des Espaces Pyreneens d'AJtitude. Base de 
donnees partagee des sites archeologiques pastoraux et perspectives de modelisation des 
trajectoires territoriales": s'informa del projecte, el qual tracta d'organitzar una xarxa que elabori 
una base de dades arqueoloqica pastoral dels Pirineus. Patrimoni Cultural d'Andorra Iormera 
part de la xarxa, iva sol·llcitar a la CG de recolzar-Io tal com fan el pare d'AigOes tortes i el del 
Alt Pirineu, 0 el Cornu d'Ordino. S'acorda aquest suport ja que no implica cap feina nl cap 
despesa (ho assumeix Patrimoni Cultural) i d6na acces a la informaci6 i als contactes . Ames , 
s'enforteix la credibilitat davant de la UNESCO ja que as d6na suport a una causa cientlfica. 

11.- Protecci6 de I'eslany de 18 Bova : s'informa de la demanda del representant dets ramaders 
relativa a que la CG adquireixi un vailet amb bateria electrica per procedir a la installacio d'un 
filet per al bestiar. Es proposa desestimar la demanda, per6, en cas que I'adquireixin ells , 
correra a carrec nostre /a instal-facio. 

12.- Refugi guardat de 1'lIIa: La directora del pia de gesti6, ha elaborat un informe justificanl la 
necessitat i la capacitat del refugi de I'llia . S'acorda que tots ets comuns revisln I'informe de 
juslificaci6 del refugi i remetin res corresponents esmenes, si escau , a la directora del pia de 
gesti6. 

13.- Validaci6 del Pia de Iluita contra incendis i prevenci6 de riscos : s'informa que es d6na per 
valid el pia tal com es va presentar en la darrera versi6, ja que CENMA no disposa de geolegs 
per estudiar el rise de trencament de la presa de l'llia. Aquest pia s'anira profunditzanl a mida 
que els mitjans economics ho permetin. 

14.- Reuni6 oposicions dels comuns de la VMPC: s'acorda desestimar la demanda de reunions 
periOdiques presentada per res oposicions dels comuns amb la directora del pia de gesti6, i 
sets hi comunica, mitiancant una carta, arnb el vistiplau de tots els membres de la CG. 

15.- Fulletons informatius: s'informa de I'informe tecnlc per a ta selecci6 dels treballs d'impremta 
de la impressi6 d'uns fulletons informatius que s'han distriburt ales casetes d'informaci6 dels 4 
comuns i d'Andorra Turisme. 

16.- FEDA: s'inforrna que els cortalans han formulat una queixa relativa a FEDA per no 
respectar el cabal minim del riu que han de deixar pel rec . Aquest tema ha de quedar 
solucionat amb la instaHaci6 de les plaques solars a la presa de Ramio. En el cas contrari, se 
n'informar8 FEDA. 

17.- Centre d'interpretaci6 de 18 VMPC: s'informa de la necessitat de personal en vista de la 
posada en funcionament del centre d'interpretaci6 I'any vinenl. S'acorda estudiar la possibilitat 
de les contractaclons eventuate amb la borsa de treball del Govern. 

18.- Plec de bases estampaci6 samarreles : s'informa que falta validar el plec de bases pel 
concurs del disseny de l'estampaci6 d'unes samarretes i altres productes de merchandising per 
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la VMPC per part del Cornu de Sant Julia de Loria. La consol de Sant Julia de Loria d6na el 
plec per validat. 

19.- Pia d'us public : s'informa que ta Consol Major de Sant Julia de Loria dona el visliplau a 
aquest pia. 

Sense cap aJtre tema a tractar, s'aixeca la sessi6 i s'acorda convocar la propera reuni6 de la 
Comissio de Gesti6, el divendres 27 de setembre del 2013, ales 10.00 h, al cornu d'Andorra ra 
Vella. 

P.O. de la Comissi6 de Gesti6 Vist j piau 

Meritxell PEREZ FONT 
Secretaria General 

Maria Rosa FERRER OBIOLS 
Presidenta de torn 
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