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CONSELL ASSESSOR DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR 

 

Núm. acta: 02/18 

Dia: 22.11.2018 

Inici: 09.20 h 

Acabament: 10.30 h 

Lloc: Comú de Sant Julià de Lòria  

  

Assistents: ✓ Hble. Sr. Julià CALL REIG, cònsol menor de Sant Julià de Lòria, actuant en qualitat 

de President de torn de la Comissió de Gestió. 

 ✓ Hble. Sra. Trinitat MARIN GONZÁLEZ, cònsol major d’Escaldes-Engordany  

✓ Sr. Alfons CODINA, coordinador Patrimoni Cultural de Govern. 

✓ Sr. Jean Michel ARMENGOL secretari general de la CNAU 

 ✓ Sra. Meritxell FONT, representant dels propietaris privats de terrenys radicats a la 

zona del bé declarat i dels cortalans. 

✓ Sra. Susanna SIMON TORRALBA, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-

Perafita-Claror 

 ✓ Sra. Judith ALBÓS RAYA, secretaria de torn de la Comissió de Gestió 

 

 

S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Josep Miquel VILA BASTIDA, cònsol major de Sant Julià de Lòria i 

l’Hble. Sr. Marc PONS MARTELL, cònsol menor d’Andorra la Vella per motius d’urgència i del 

representant de les associacions dedicades a la protecció de la natura. 

 

L’Hble. Sr. Jordi TORRES ARAUZ, cònsol major d’Encamp s’incorporarà més endavant.  

 

 

Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 

 

1) Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior 1/18, del 6 de juliol del 2018. 

S’accepta excepcionalment la presentació i l’esmena lliurada in-situ per la Sra. Meritxell FONT i 

s’aprova l’acta 1/18, del 6 de juliol del 2018. Es recorda que les esmenes s’han de lliurar, com a 

màxim, 15 dies abans la data de la següent reunió del Consell Assessor. 

 

2) Proposta de pressupost per l’exercici 2019. 

La directora presenta i comenta diferents partides de la proposta de pressupost per a l’exercici 

2019, el qual ascendeix a 140.500,00 euros i que contempla una aportació per Comú de 35.000,00 

euros.  

Continua informant que s’ha previst una partida per complementar la senyalització que s’ha fet 

durant l’any 2018.  

També remarca que, s’ha previst pel 2019 l’organització del camp de joves que es farà juntament 

amb la CNAU i que tindrà l’ajuda econòmica d’altres entitats, així com s’han previst les despeses 

derivades de l’Agermanament amb Causses-et-Cévennes, ja que enguany degut a un 

impediment personal, la Sra. Pantel, presidenta de l’Entente des Causses-et-Cévennes no s’ha 

pogut desplaçar a Andorra i no s’ha efectuat l’acte d’agermanament. 

Per una altra banda i vistos els resultats obtinguts enguany, s’ha inclòs una partida per a la 

contractació d’eventuals d’estiu i la contractació de forma directa d’una persona pel Portal de la 

Vall, que fins ara estava contractada a través d’una empresa de serveis.  

Així mateix, s’ha previst la substitució de dues tanques ramaderes més a la Vall.  

La directora comenta que pel que respecta a les subvencions sol·licitades a Govern, fins que no 

s’enllesteixin les dues que estan en vigor no es podran demanar noves ajudes.   

 

La Sra. Font manifesta que és un pressupost molt just, ja que s’ha de desplegar el Pla de Gestió i li 

sobta molt que no es puguin destinar més diners.  

 

El Sr. Codina reitera el que diu la Sra. Font, es podrien destinar més diners.  
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La directora respon que es disposarà d’un romanent de 20.000,00 euros que es podrà incorporar al 

pressupost de l’exercici 2019.  

 

3) Aprovació dels documents “Zonificació de la Vall” i “Pla d’ús públic”. 

La directora comenta que els documents de la Zonificació de la Vall i del Pla d’ús públic es van 

elaborar al 2016. Des de llavors, s’ha procedit a treballar en diferents reunions amb els Propietaris 

privats de terrenys radicats a la zona del bé declarat i dels Cortalans.  

Es va presentar per la seva aprovació i els Propietaris privats i els Cortalans van fer palès els seus 

neguits i mancances i es va procedir a l’elaboració d’una nova versió. La darrera reunió per 

tractar aquest tema ha estat aquesta mateixa setmana. 

 

Els Srs. Armengol i Codina manifesten que és un document evolutiu i que s’hauran de fer revisions 

periòdiques. Els Srs. Font i Codina remarquen que  ha de prevaldre el valor patrimonial.  

 

La Sra. Font reprèn el punt 2 de l’acta 1/08 on la directora comentava que des de Patrimoni 

Cultural de Govern  no es volien fer “falsos històrics”. El Sr. Codina confirma que és efectivament la 

voluntat del seu Departament i corrobora que no es volen fer reconstruccions a no ser que es 

tingui documentació, fotos o altres que donin una idea de com era en el seu passat.  

 

La directora comenta que de la farga no hi documentació. El que s’haurà de preveure serà la 

senyalització i protecció de la zona.   

 

La Sra. Font demana si el pla de conservació marcarà unes pautes pel que fa a les bordes. 

 

El Sr. Codina respon que s’estudiarà cas per cas, depèn molt de la iniciativa particular. 

 

La Sra. Font manifesta que és molt important afegir un punt que digui que són documents 

evolutius, que cada cinc anys s’ha de fer una revisió i que ha de prevaldre el valor patrimonial, es 

a dir, que s’ha de continuar treballant ja que són documents com he dit evolutius. També remarca 

que no tots els propietaris han consultat la documentació però que s’han subsanat punts que eren 

incoherents i si sorgeixen de nous demana si es passarà la modificació pel Consell.  

 

La directora respon que qualsevol modificació es passarà per Comissió i Consell.  

 

La directora presenta un nou redactat de la introducció del document “Zonificació de la Vall del 

Madriu-Perafita-Claror” que inclou els dos conceptes: la revisió del document cada 5 anys, i la 

prevalença dels criteris patrimonials sobre els naturals en cas de conflicte.  

 

Després de debatre el tema, s’aproven els documents de la Zonificació de la Vall amb la 

modificació presentada i del Pla d’ús públic. 

 

4) Concurs públic pel disseny i producció de material didàctic per la VMPC. 

La directora informa que es va publicar el corresponent concurs públic pel disseny i producció de 

material didàctic per la VMPC, el qual va quedar desert al no presentar-se cap empresa.  

En aquest sentit, es va demanar pressupost a les empreses “Lavola”, “La Moixera” i “Taller Creatiu” 

presentant oferta tots menys “La Moixera”. 

Després d’analitzar el comparatiu i la proposta de material didàctic, es va adjudicà els treballs a 

“Lavola” ja que va obtenir la puntuació més alta. No obstant, el pressupost total ascendeix a 

16.300,00 euros, import no disponible enguany. En aquest sentit, es va adjudicà els dossiers 

didàctics descarregables per un import total de 8.691,00 euros (IGI inclòs) i la resta es preveu pel 

proper exercici. 

Cal dir que els dossiers són fàcils de descarregar, aconseguint l’objectiu que tenim que, és apropar 

la Vall a tots els públics.  
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La Sra. Font demana si aquest material està destinat a les escoles. 

 

La directora respon que és complicat, és pels particulars i si les escoles volen podran utilitzar-los, ja 

que el material és per a infants i joves compresos dels 3 als 14 anys.  

    

El Sr. Armengol informa que la CNAU va elaborar un dossier pedagògic  per sensibilitzar al jovent 

del Patrimoni mundial i mirarà de trobar-lo per fer-lo arribar. 

 

La directora mirarà també de buscar-lo per a poder-lo aplicar.  

 

5) Conveni VMPC – Patrimoni Natural de Govern. 

La directora informa que properament es signarà el conveni de col·laboració  amb el Govern 

d’Andorra, concretament amb la Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, M.I. Sra. 

Sílvia Calvó Armengol. Aquest Conveni neix a raó de l’article 45 de la Llei de Medi Ambient, és 

formalitzar la col·laboració.  

 

La Sra. Font demana si es posarà en funcionament abans de final d’any. 

 

La directora respon que pràcticament està tot enllestit i es procedirà a signar.  

 

6) Instal·lació dels portells ramaders. 

La directora informa que s’ha procedit a la instal·lació dels nous portells ramaders a la Farga i a 

Fontverd, amb un disseny consensuat amb els Comuns, Govern i els Ramaders. Si funcionen bé, 

l’any que ve, al pressupost s’ha contemplat, s’instal·laran 2 de nous al Serrat de la Barracota i a la 

Maiana.  

 

7) Balanç activitats d’estiu 2018.  

La directora presenta el balanç de les activitats realitzades durant l’any 2018. 

Cal destacar que el balanç del 2018 es positiu, la participació a les diferents activitats ha estat 

bona, només cal destacar que les activitats programades pel mes d’agost no han tingut 

participació, aquest fet està motivat perquè majoritàriament els inscrits a dites activitats són del 

país i durant els caps de setmana dels mesos d’estiu marxen, per aquest motiu per l’any vinent no 

es realitzaran activitats durant el mes d’agost.  

També cal dir, com ha comentat en el punt del pressupost, que per l’any 2019 es preveu 

l’organització del camp de joves. 

 

8) Agermanament amb Les Causses-et-Cevénnés. 

La directora informa que degut a un impediment personal, la Sra. Pantel, presidenta de l’Entente 

des Causses-et-Cevennes no s’ha pogut desplaçar a Andorra el dia 25 de setembre d’enguany, 

data prevista per a la signatura de l’agermanament entre els dos béns.  

S’ha ajornat la signatura de l’agermanament fins la recuperació de la Sra. Pantel, previsiblement 

cap a la primavera per poder mantenir la excursió a la vall el dia de la signatura. 

 

La Sra. Font comenta que aquest agermanament ens ha de permetre un intercanvi d’experiències 

i bones pràctiques a tots els nivells. 

 

La directora manifesta que l’agermanament és fa amb Les Causses-et-Cévennes per la similitud 

amb la Vall del Madriu Perafita Claror. Podrem intercanviar experiències i gestió ja que ells també 

tenen ramaderia activa, propietats privades, pedra seca entre altres. No es només un intercanvi 

institucional serà un intercanvi d’experiències i treball conjunt en molts temes per la similitud entre 

les dues zones.  

 

La Sra. Font manifesta que als propietaris els interessa molt aquest intercanvi d’informació amb un 

entorn tant proper al nostre.  
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9) Precs i preguntes. 

El Sr. Codina comenta que els propietaris de Cal Pal de la Cortinada han promogut la creació 

d’una aplicació APP la qual informarà de la ubicació d’elements en pedra seca del país, com 

alguns orris, cabanes i està inclosa la farga situada a la Vall.  

 

La Sra. Font comenta que si també estan referenciats elements de propietat privada. 

 

El Sr. Codina respon que sí, han inventariat unes dos-centes estructures i queda dues centes més. 

Continua comentant que pel que fa al material didàctic, Patrimoni ha editat un llibre intitulat “El 

Tresor de la Vall d’Andorra” i està destinat a infants de 7 a 11 anys, el qual s’ha repartit a tots els 

infants i les escoles treballaran amb aquest text. Cal dir que hi ha una part que parla de la Vall del 

Madriu Perafita Claror i informa que el farà arribar i pot ajudar també a la difusió i promoció de la 

Vall. També comenta que s’està treballant per la venda de dit llibre en diferents establiments 

(llibreries, botigues, etc.). 

 

La Sra. Font demana per l’activitat del Camp de joves, quines entitats col·laboren, el finançament 

es parcial per part de la Comissió, que es farà, quines intervencions, on es farà ? 

 

El Sr. Armengol informa que s’està treballant amb els possibles col·laboradors, de moment el 

Ministeri d’Afers Exteriors, Feda, Andorra Telecom participen i s’està negociant amb altres Comuns, 

Grandvalira i Vallbanc. Per una altra banda Bomosa i Crèdit Andorrà ja han informat que no 

col·laboren.  

 

La directora manifesta que la idea és fer diversos tallers in-situ, un de marcatge, un de pedra seca i 

un sobre biodiversitat, que es faran amb la col·laboració d’entitats com el CENMA, ICOMOS, 

Govern, els comuns, etc. Però el programa es treballarà més en detall més endavant. 

 

La Sra. Font demana quants joves participaran en el camp, si només serà el 2019 o es celebrarà 

més edicions. 

 

La directora informa que seran uns 25 joves aproximadament, entre els que hi haurà joves 

d’Andorra i dels països iberoamericans (el camp d’enguany està dedicat als països 

iberoamericans). 

 

El Sr. Armengol comenta que la intenció és que cada dos anys s’organitzi el camp de joves. 

 

La Sra. Font demana com està el Pla de Conservació i quan es marcarà una reunió amb els 

propietaris.  

 

La directora informa que el primer bloc si que es té però que s’està a l’espera de rebre la resta de 

la documentació. En aquest sentit fa constar el malestar amb l’empresa redactora per 

l’incompliment dels terminis de presentació. El pla d’acció si que l’han enviat.  

 

S’incorpora al Consell l’Hble. Sr. Jordi Torres Arauz, cònsol major d’Encamp. 

 

La Sra. Font demana si poden disposar d’una còpia del pla d’acció.  

 

La directora informa que primer, abans de donar-lo, s’ha de fer una revisió acurada del 

document.  

 

La Sra. Font manifesta que és important aquest document per als propietaris.  

 

L’Hble. Sr. Torres demana si hi ha estipulada alguna sanció, en relació al retard en la presentació 

per part de l’empresa del pla de conservació. 
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La directora respon que es mirarà el document signat al seu dia, l’adjudicació es va efectuar al 

2015. 

 

La Sra. Font manifesta un cop més el neguit dels propietaris envers l’accés a la Vall, l’accés a les 

propietats privades, a les actuacions de manteniment de les bordes, entre altres. Continua 

manifestant que no s’està en igualtat amb altres indrets del país.  

Demana com està el pla d’accés a la vall, el qual està vinculat amb el pla de conservació. 

 

L’Hble. Sra. Marin respon “com recordarà es va mantenir una reunió abans de l’estiu d’aquest any, 

en la qual es va explicar la situació i com estava el tema, no es té el pla d’accés com tampoc 

tenim el pla de conservació”.   

També informa que s’estan efectuant negociacions amb diferents propietaris de la zona 

d’entrada, a fi d’arrendar, si es possible, els terrenys per fer-hi aparcaments.  

S’han executat les obres del pont de la Plana i les obres dels dipòsits d’aigua, ambdues a la zona 

d’entrada a la Vall per la carretera de la Plana, i s’està negociant amb diferents propietaris els 

possibles aparcaments, el tot per adequar l’accés a la vall. També s’estan efectuant treballs de 

neteja, però l’obtenció dels permisos de Patrimoni es molt lenta. Per últim, informa de la voluntat 

de fer una caseta d’informació a la zona. 

 

La Sra. Font manifesta que fa molt de temps que es parla d’això, la presentació del pla de 

conservació es retarda, és té un calendari amb previsions? Hi ha solucions alternatives per als 

propietaris? Des del 2004 que es demana un pla d’accés a la vall i encara no el tenen.  

 

La Sra. Marin manifesta que, com ha dit en reiterades vegades, la voluntat del Comú era millorar  

l’accés (entrada) a la Vall i s’està treballant per aconseguir aquest objectiu.  

 

El Sr. Codina comenta que el camí de pedra seca està inventariat com a Bé d’Interès Cultural, i 

com a  tal, està supeditat a la Llei de Patrimoni Cultural i s’ha de tenir molta cura amb qualsevol 

intervenció que s’hi vulgui dur a terme. 

 

L’Hble. Sra. Marin manifesta que Patrimoni ha denegat les demandes efectuades, ja va informar 

en la reunió mantinguda que els propietaris parlessin amb el Ministre. “Em sap greu i ja ho sabem 

que la gent gran no pot accedir, però no es pot fer res al respecte, us demano que insistiu també 

vosaltres amb el Ministre, nosaltres tornarem a insistir”.  

El Comú ha previst una partida per ajudar al manteniment de les propietats però encara no s’ha 

aprovat, també es demana a Govern la seva col·laboració.   

 

La Sra. Font fa constar que llavors no hi ha cap calendari, cap previsió? Reitera que no es té el pla 

de conservació. 

Continua comentant el que és vol es millorar les estructures existents però no es pot dur a terme, 

per la problemàtica d’accés i per la manca del pla de conservació, i que fa molt de temps que 

s’està així.  

També demana com està el tema del Comitè, que està pendent, les demandes d’informació a la 

Unesco, les resolucions bianuals de la Unesco, etc. 

 

El Sr. Codina es compromet a portar un seguiment del tema.  

 

Els Hbles. Srs. Call i Torres manifesten que és important tenir el més aviat possible el Pla de 

conservació, és una eina molt important i demanen que es miri si hi ha alguna clàusula relativa a 

sancions per l’incompliment de terminis de presentació.  

  

La Sra. Font demana si es pot assistir a les reunions de la Comissió de gestió i com està el tema de 

la personalitat jurídica.  
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La directora comenta que s’està estudiant el tema de la personalitat jurídica. Es va estudiar la 

possibilitat de crear una mancomunitat per poder dotar l’ens gestor de la Vall de personalitat 

jurídica, però la conclusió es que amb l’actual llei, la creació d’una mancomunitat de serveis no 

aportaria cap solució als problemes de funcionament de la comissió de gestió. 

Llavors s’estan estudiant altres alternatives a fi de poder agilitzar d’alguna manera el 

funcionament de la comissió de gestió.  

 

La Sra. Font demana una reunió per tractar possibles revisions de l’informe que va elaborar l’expert 

de la Unesco, Sr. Galland. 

 

La directora comenta que no hi ha cap problema, es marca una reunió per a tractar aquest tema 

i després trametrà el resultat a la Comissió de gestió. 

Per la propera Comissió s’inclourà un punt per l’estudi d’integració d’un representant dels 

propietaris privats de terrenys radicats a la zona del bé declarat i dels cortalans a la Comissió de 

gestió.  

 

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió. 

 

 

P.O. de la Comissió de Gestió Vist i plau 

La Secretaria de torn El President de torn 

Judith ALBÓS RAYA Julià CALL REIG  

 


