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Nova imatge corporativa del Parc Pirinenc de les 
Tres Nacions 
Durant l'estiu es duran a terme una vintena d'activitats i s'ha proposat un 
nou mapa de l'espai natural transfronterer 
ARA ANDORRA  Barcelona 05/06/2019  

 
La nova imatge corporativa del Parc Pirinenc de les Tres Nacions. 

 
   Representants dels quatre parcs naturals de Catalunya, França i Andorra que integren, entre tots ells, el Parc Pirinenc de les Tres 
Nacions han acordat la imatge corporativa que identificarà l'espai natural protegit transfronterer, en el marc d'aquest projecte de 
promoció turística conjunta. El disseny posa de relleu l'aliança de les parts, mitjançant el dibuix de tres muntanyes disposades en un 
cercle que les uneix, amb els colors de les banderes de les tres nacions implicades, i amb el text tant en català com en francès. A més, 
també s'ha presentat una proposta de mapa conjunt per facilitar la descoberta d'aquest indret, així com l'agenda d'activitats prevista per 
a la pròxima temporada d'estiu, la qual inclou prop d'una vintena de propostes. 
   El disseny de la nova imatge que identificarà el Parc Pirinenc de les Tres Nacions s'ha donat a conèixer després de la segona trobada 
de representants de les parts, que ha tingut lloc al Parc Natural Regional de Pyrénées Ariégeoises (França), amb la participació del 
president del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Joan Ordi; el cònsol major de la Massana, David Baró; el president del Parc Natural Regional 
Ariégeoises, Kamel Chibli, i del cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés. La cita ha coincidit amb la celebració del desè aniversari del 
Parc Natural Regional de Pyrénées Ariégeoises, amb presència de nombroses autoritats implicades. 
   Pel que fa a la proposta de mapa, aquest ha estat elaborat amb la col·laboració de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC), l'IGN francès, i el departament de cartografia del Govern d'Andorra. L'objectiu és que aquest document serveixi de referència 
per a conèixer els diferents punts, als quals s'hi pot accedir des de cada un dels tres països. A més de la informació geogràfica, inclou 
dades sobre elements patrimonials i d'interès turístic de cada parc. Mentrestant, d'entre les activitats previstes per aquest estiu en 
destaquen les excursions, els tallers, el mercat transfronterer i l'ascensió al Pic de Médacourbe, el punt d'unió de les tres nacions.  
L'acord entre els quatre parcs és fruit d'un treball dut a terme amb l'objectiu de crear una marca d'identitat per a la promoció turística 
conjunta, la dinamització i els intercanvis en matèria de sostenibilitat i patrimoni natural. La voluntat és la de posicionar aquesta àrea 
geogràfica transfronterera en el mapa del turisme de natura a Europa, amb la idea d'impulsar accions al voltant del patrimoni natural i 



cultural, el paisatge, iniciatives per al desenvolupament sostenible, la valorització dels recursos i el desenvolupament de l'economia 
local, la mobilitat, el turisme sostenible i l'ecoturisme, la promoció d'energies renovables i l'adaptació al canvi climàtic 
   El Parc Pirinenc de les Tres Nacions abasta una de les àrees protegides transfrontereres més grans del continent europeu, amb més 
de 428.700 hectàrees i 165 municipis: 15 a Catalunya, 2 a Andorra i 148 a França. Així, malgrat les fronteres administratives i 
polítiques, els quatre espais naturals formen part d'una mateixa unitat geogràfica. 
 

Informació publicada al diari Ara. Dimecres, 5 de juny del 2019. 
 

Catalunya, França i Andorra acorden la nova 
imatge corporativa del Parc Pirinenc de les Tres 
Nacions 

Durant l'estiu es duran a terme una vintena d'activitats i s'ha proposat un 
nou mapa de l'espai natural transfronterer 
Redacció, 6 de juny de 2019  

 
 
La Pica d’Estats reflexada 
sobre l’estanyet d'Aixeus | 
PNAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Representants dels quatre parcs naturals de Catalunya, França i Andorra que integren, entre tots ells, el Parc Pirinenc de les Tres 
Nacions han acordat la imatge corporativa que identificarà l'espai natural protegit transfronterer, en el marc d'aquest projecte de 
promoció turística conjunta. El disseny posa de relleu l'aliança de les parts, mitjançant el dibuix de tres muntanyes disposades en un 
cercle que les uneix, amb els colors de les banderes de les tres nacions implicades, i amb el text tant en català com en francès. 
   El disseny de la nova imatge que identificarà el Parc Pirinenc de les Tres Nacions s'ha donat a conèixer després de la segona trobada 
de representants de les parts, que ha tingut lloc al Parc Natural Regional de Pyrénées Ariégeoises (França). 
   A més, també s'ha presentat una proposta de mapa conjunt per facilitar la descoberta d'aquest indret, així com l'agenda d'activitats 
prevista per a la pròxima temporada d'estiu, la qual inclou prop d'una vintena de propostes. L'objectiu és que aquest document serveixi 
de referència per a conèixer els diferents punts, als quals s'hi pot accedir des de cada un dels tres països. A més de la informació 
geogràfica, inclou dades sobre elements patrimonials i d'interès turístic de cada parc. 
   Mentre, d'entre les activitats previstes per aquest estiu en destaquen les excursions, els tallers, el mercat transfronterer i l'ascensió al 
Pic de Médacourbe, el punt d'unió de les tres nacions. L'acord entre els quatre parcs és fruit d'un treball dut a terme amb l'objectiu de 
crear una marca d'identitat per a la promoció turística conjunta, la dinamització i els intercanvis en matèria de sostenibilitat i patrimoni 
natural. La voluntat és la de posicionar aquesta àrea geogràfica transfronterera en el mapa del turisme de natura a Europa. 
   El Parc Pirinenc de les Tres Nacions abasta una de les àrees protegides transfrontereres més grans del continent europeu, amb més 
de 428.700 hectàrees i 165 municipis: 15 a Catalunya, 2 a Andorra i 148 a França. Així, malgrat les fronteres administratives i 
polítiques, els quatre espais naturals formen part d'una mateixa unitat geogràfica. 
 

Informació publicada al diari electrònic Naciodigital. Dijous, 6 de juny del 2019. 



“La convivència entre la fauna i la ramaderia és 
possible”  
MARC GARRIGA 
DIRECTOR DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU 
Aquest estiu, s’ha ampliat en 9.500 hectàrees i ha creat amb Andorra i 
Occitània la primera marca de parcs pirinencs. Afronta polèmiques per la 
presència de l’os i un projecte miner.  
Eva Pomares - LLAVORSÍ - 16 setembre 2018  

 
Marc Garriga és el director del 
parc , que l’any passat va rebre 
314.000 visitants 
O. ROADBAG / ARXIU P. N. 
ALT PIRINEU. 
 

Aquest estiu, el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu s’ha 
ampliat en 9.500 
hectàrees. Creat el 2003, 
és una àrea protegida que 
inclou valls del Pallars 
Sobirà i l’Alt Urgell. L’any 
passat, va rebre 314.000 
visitants, que, amb un 
increment del 32% en sis 
anys, van generar un 
impacte econòmic de 14 
milions, segons dades de 
la conselleria de Territori. 
Què s’ha aconseguit en 
aquests 15 anys? 
Les valls que formen 
aquest territori estaven 

una mica deixades de la mà de Déu, poc promocionades, poc ateses en l’àmbit ambiental... S’han anat fent moltes coses a 
través d’ajuts i inversions per bastir la infraestructura bàsica per als visitants: 950 quilòmetres de senders senyalitzats, 75 
itineraris, aparcaments, àrees d’acollida i 23 miradors panoràmics. També s’han acreditat set empreses de guiatge i activitats. 
Així, el principal objectiu del parc natural és fer de revulsiu econòmic de la zona o la conservació dels ecosistemes? 
Les dues coses. I no sols la conservació de la fauna i flora, sinó també la geologia, el paisatge i el patrimoni cultural, també 
protegits. El desenvolupament sostenible del territori ha de ser compatible amb la conservació. Estem aconseguint aquest 
equilibri, tot engegant dinàmiques. 
Quines són aquestes dinàmiques? 
El patrimoni s’ha reivindicat a través del parc i ara existeix una oferta molt important, de qualitat. La ramaderia extensiva és 
important i també ajuda a mantenir el paisatge, els hàbitats de pastura i el patrimoni etnològic. Per això se li dona suport, a 
través d’ajuts extraordinaris amb la PAC. A les pastures, i creant i mantenint infraestructures de suport com ara pletes, 
abeuradors, cabanes, etc., que ajuden a garantir la viabilitat de les explotacions. El gran problema és que la carn que es 
genera al parc se’n va i el que s’acaba consumint en la restauració és carn d’altres llocs. Interessa tancar el cercle perquè els 
restauradors facin d’ambaixadors del producte local, i hem creat una fira de productes agroalimentaris del parc. 
La polèmica per determinada fauna salvatge i la convivència amb les ramats ha anat a més aquest estiu. Què n’opina? 
El parc actua com a oficina del Piros Life. Sempre l’objectiu ha estat la cohabitació entre la fauna protegida i la ramaderia 
extensiva. Creiem que és possible i s’aconsegueix, sobretot en el sector oví, amb la feina ingent que s’ha fet de crear 
agrupaments de ramats, amb la contractació de pastors acompanyats de gossos, i la construcció de cabanes i pletes. El risc 
zero no existeix, però es redueix força si els ramats estan vigilats 24 hores. Hi ha hagut més atacs a bestiar que no feia 
aquestes mesures de prevenció. 
Per tant, creu que el conflicte té solució? 
La polèmica ha esclatat pel comportament anormal d’un sol individu, l’os Goiat. Ataca cavalls i bestiar que no està agrupat ni 
vigilat, i per tant està indefens. Ara estem esperant un dictamen dels tècnics i aleshores es prendrà una decisió sobre el Goiat, 
que implica diverses administracions. 
Recentment han presentat la marca Parc Pirinenc de les Tres Nacions. Què és? 



Originalment, la idea va sorgir dels occitans d’ajuntar esforços als parcs pirinencs que fem frontera. Hi participen el català de 
l’Alt Pirineu, el dels Pyrénées Ariégeoises (Occitània) i els dos andorrans de la vall de Sorteny i de les valls del Comapedrosa. 
S’ha signat un protocol de col·laboració entre els quatre parcs de creació de la marca, amb la idea que ens serveixi per a la 
promoció internacional com a agrupació de parcs pirinencs. Ja s’està fent a altres llocs, com ara als Alps, però és nou als 
Pirineus. També volem engegar projectes transfronterers conjunts amb la marca en diferents àmbits: conservació, ramaderia i 
ecoturisme. 
Ha nascut un moviment contrari a unes prospeccions mineres de wolframi i or que vol fer una empresa a la zona del port de Salau. 
L’autoritzaran? 
Ara està en tràmit l’avaluació d’impacte ambiental per part de l’oficina territorial, que és qui en donarà o no l’autorització. El 
parc en fa un informe preceptiu, en què exposem els valors naturals que poden estar-ne amenaçats. I estudiarem la proposta 
de l’empresa i com preveu corregir-ne els impactes. També els caldrà el permís d’Indústria. 
És compatible una instal·lació industrial en un parc natural? 
Ara mateix és difícil de dir. El territori on es vol fer és molt sensible i hi viu fauna protegida, com ara l’os bru, que segurament 
hi xocaria. Si mai es fa, serà amb uns condicionants molt estrictes. S’ha creat la plataforma Salvem Salau, però com en tot al 
territori hi ha opinions diverses. El wolframi és un mineral declarat estratègic per la UE i la seva explotació és prioritària. Entre 
d’altres, serveix per fabricar telèfons mòbils. 
 

Entrevista publicada al diari El Punt Avui. Diumenge, 16 de setembre del 2018. 
 

Parc pirinenc a tres bandes  
redacció - 25 agost 2018  

 
El Pirineu tindrà més protecció . JOAN RUEDA. 
 
   El Parc Natural de l’Alt Pirineu, juntament amb el Parc Regional dels 
Pirineus d’Arieja a França i els andorrans de la Vall de Sorteny i Comunal de 
les Valls de Comapedrosa, va iniciar divendres amb la signatura d’un 
protocol el camí cap a la seva promoció conjunta a través d’una nova marca 
que els aglutina sota el paraigua de Parc Pirinenc de les Tres Nacions. La 
unió de les quatre àrees protegides suma més de 428.700 hectàrees i es 
converteix d’aquesta manera en una de les més extenses d’Europa d’àmbit 
transfronterer, i estan distribuïdes per 158 municipis, una quinzena dels 
quals són catalans, dos més són del Principat d’Andorra i 141 francesos. 

Aviat presentaran el logotip.  
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dissabte, 25 d´agost del 2018. 
 

Neix el Parc Pirinenc de les Tres Nacions 
REDACCIÓ / 24/08/2018  

© Vista del Parc Natural de l'Alt Pirineu  
Felipe Valladares  
 
Es tracta d’una marca d’identitat 
comuna per al Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, el Parc Natural Regional de 
Pyrénées Ariégeoises, el Parc Natural 
de la Vall de Sorteny i el Parc Natural 
Comunal de les Valls del 
Comapedrosa 
El conseller de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat, Damià Calvet, en 
representació del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu; el cònsol major de la 
Massana i president de l’òrgan rector 
del Parc Natural comunal de les Valls 
del Comapedrosa (Andorra), David 
Baró; el cònsol major d'Ordino i 

president de l´òrgan rector del Parc Natural de la Vall de Sorteny (Andorra), Josep Àngel Mortés, i el president del Parc Natural 
Regional de Pyrénées Ariégeoises (França), André Rouch, han signat aquest divendres el protocol de creació del Parc Pirinenc de les 
Tres Nacions, una marca d’identitat comuna per millorar la gestió i promoció d’una de les àrees transfrontereres protegides més 
extenses d’Europa, entre Catalunya, Andorra i França. 



   El conseller Calvet ha destacat que el nou parc 
el formen quatre parcs de tres nacions, amb el pic 
Meracorba com a vèrtex comú, “un cas únic a 
Europa”. Ha assenyalat que “el progrés està al 
costat de qui preserva el territori, la modernitat 
està al costat de qui preserva la biodiversitat”.  
 

Un Parc amb 158 municipis 
   El Parc Pirinenc de les Tres Nacions suma més 
de 428.700 hectàrees i 158 municipis, 15 de 
catalans, dos d’andorrans i 141 de francesos. 
Servirà per a la promoció turística conjunta, la 
dinamització socioeconòmica i els intercanvis en 
matèria de sostenibilitat i patrimoni natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informació publicada al diari Segre. Divendres, 24 d´agost del 2018. 
 

Catalunya, Andorra i França creen el Parc 
Pirinenc de les Tres Nacions 
El Nacional / Barcelona. Divendres, 24 d'agost de 2018 

Foto: ACN  
 
   El Parc Natural de l'Alt Pirineu, juntament amb 
el Regional de Pyrénées Ariégeoises a França i 
els andorrans de la Vall de Sorteny i Comunal 
de les Valls de Comapedrosa, han iniciat aquest 
divendres el camí cap a la seva promoció 
conjunta a través d'una nova marca que els 
aglutina sota el paraigües de Parc Pirinenc de   
les Tres Nacions. 
   La unió de totes quatre àrees protegides suma 
més de 428.700 hectàrees, convertint-se 
d'aquesta manera en una de les més extenses 
d'Europa d'àmbit transfronterer i distribuïdes per 
158 municipis, dels quals una quinzena són 
catalans, dos més del principat d'Andorra i 141 
francesos. 
   Durant l'acte de signatura del protocol que ha 
fet possible la seva creació, on entre els 
assistents hi havia el nou ambaixador 
d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha 
explicat que properament es formarà una 
comissió de treball per estudiar i programar les 
accions a desenvolupar en els propers anys, 
començant per l'elaboració d'un logotip i definint 
els seus primers elements de promoció. 
   La signatura del protocol de creació del Parc 

Pirinenc de les Tres Nacions és l'inici del camí, per a les quatre administracions que l'integren, per a establir elements de promoció 
conjunta d'aquesta àrea protegida. 
 

Informació publicada al digital El nacional. Divendres, 24 d´agost del 2018. 



Andorra, Catalunya i França creen el Parc 
Pirinenc de les Tres Nacions 
La nova marca d’identitat es converteix en l’àrea protegida transfronterera 
més extensa d’Europa 
Lara Ribas / La Massana 
Divendres, 24 d'agost de 2018  

  David Baró, André Rouch, Damià Calvet i Josep Àngel Mortés a l’entrada del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, ahir. | Xavier Pujol 
 

   El Parc Pirinenc de les Tres Nacions ja és una realitat. Just ahir el Centre d’Interpretació del Comapedrosa, a Arinsal, va acollir la 
signatura del protocol per a la seva creació. La nova marca d’identitat inclou una àrea transfronterera de fins a 428.700 hectàrees a 
cavall entre Andorra, Catalunya i França i engloba el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, el Parc Natural de la Vall de 
Sorteny, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural Regional del Pirineu de l’Arieja. «La signatura d’avui representa una fita molt 
important perquè creem una unitat geogràfica compartida per a la promoció turística i la dinamització de la zona», va posar de relleu el 
cònsol major de la Massana, David Baró, després de signar el document. 
   Malgrat el sorgiment d’una marca comuna, el cònsol major va especificar que «les quatre individuals continuaran funcionant però la 
nova ens donarà molta força». De fet, el seu homòleg ordinenc, Josep Àngel Mortés, va insistir que la creació del Parc de les Tres 
Nacions «només pot comportar beneficis perquè engloba territoris amb trets i problemàtiques comunes» i els tres estats s’han 
compromès a aportar els recursos necessaris per fer-hi front conjuntament. De fet, en el cas d’Andorra, l’acord de col·laboració 
permetrà accedir a les ajudes europees de què no podia gaudir fins al moment però sí a partir d’ara a través d’aquest projecte 
transfronterer. «Per exemple, amb fons de la UE com els Interreg POCTEFA, LIFE o FEDER, podrem gestionar conjuntament projectes 
com el de la protecció de la sargantana pallaresa, una espècie autòctona», va indicar Baró, que també va apuntar la possibilitat de 
començar a potenciar els productes alimentaris locals com a l’Arieja o Catalunya.  
Intercanvi transfronterer 
   El compromís de crear aquesta àrea protegida transfronterera, una de les més extenses d’Europa i que suma fins a 158 municipis, es 
remunta nou anys enrere. «De camí cap aquí em venia al cap la veu del ja difunt pirineista Michel Sebastien, qui va posar sobre la taula 
la idea d’unir els tres territoris», va recordar nostàlgic André Rouch, el president del Parc Natural Regional del Pirineu de l’Arieja. Els 
dos cònsols majors van insistir que «des de fa temps les muntanyes ens uneixen físicament, però és amb la signatura d’aquest protocol 
que posem la primera pedra per fer possible el projecte». El següent pas serà crear una comissió de treball conjunt per estudiar i 
programar les accions que es desenvoluparan a continuació.  
   Més enllà del disseny d’un logotip identificatiu i d’un mapa divulgatiu que haurien d’estar enllestits el proper 2019, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, va explicar que es crearan «altres elements d’informació per 
entendre millor el territori». Tot i així, ja va avançar que un objectiu a llarg termini és «perseguir certificats com el de reserva de la 
biosfera i un reconeixement internacional». La voluntat de les tres administracions d’iniciar aquest camí conjuntament, però, no implica 
l’homologació de la normativa dels quatre parcs naturals. «Seguirem intercanviant experiències i, el que és més important, avançarem 
tot impulsant nous projectes, però sempre respectant la legislació de cada país», va voler remarcar el francès Rouch en ser preguntat 
per aquesta qüestió.  
 

Informació publicada al diari El Periòdic d´Andorra. Divendres, 24 d'agost de 2018. 



Neix el Parc Pirinenc de les Tres Nacions 
La signatura de l’acord crea una marca d’identitat comuna per a una de les 
àrees protegides transfrontereres més grans d’Europa 
B. N. Arinsal 24/08/2018  

El president del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, André Rouch; el cònsol major de la Massana, David Baró; el conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, i el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, durant la signatura de l'acord, aquest 
divendres. / N. T.  
 

   La signatura de l'acord ha materialitzat aquest divendres el compromís de les parts amb el Parc Pirinenc de les Tres Nacions, format 
pel Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, el Parc Natural de Sorteny, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Ariégeoises. 
   El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet; el cònsol major de la Massana, David Baró; el 
cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, i el president del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, André Rouch, han 
signat el protocol per a la creació de la marca comuna d’identitat d'una zona que suma més de 428.700 hectarees i 158 municipis, dos 
comuns andorrans, 141 de francesos i 15 de catalans. 
   Es tracta d'una de les àrees transfronterers protegides més extenses d'Europa, entre Catalunya, Andorra i França i com ha destacat 

el cònsol de la Massana, 
David Baró, "té com a punt 
enblemàtic el pic de 
Medacorba", que és la 
confluència de les fronteres 
entre Andorra, Catalunya i 
França. Ha afegit que la nova 
marca serà una eficaç eina 
de promoció turística i 
dinamització. El conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, 
Damià Calvet ha assegurat 
que "la biodiversitat no coneix 
fronteres", mentre que el 
president del Parc Naturel 
Régional des Pyrénées 
Ariégeoises, André Rouch ha 
fet esment a "la potenciació 
del patrimoni que tenim". 



   Les quatre parts signatàries aporten al projecte recursos materials i personals per col·laborar i avançar en accions conjuntes. Així, 
treballaran per obtenir el finançament necessari per impulsar un pla d'accions, mitjançant fons propis i fons europeus, especialment els 
Interreg Poctefa (Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra) o d'altres com el LIFE o el Feder. El parc té l'atractiu de 
ser una de les zones pirinenques més ben conservades. Destaca la presència de la sargantana pallaresa. També hi són presents les 
majors poblacions d'espècies de la fauna pirinenca en perill d'extinció, comn l'almesquera, la perdiu blanca, el gall fer o l'os bru, així 
com l'herc, reintroduït el 2014, i diverses races domèstiques indigenes com ara l'ovella xisqueta, l'aranesa, la tarasconesa i la vaca 
bruna. 
   A més, acull una bona representació dels hàbitats dels boscos subalpins i montans de coníferes i caducifolis dels Pirineus, prats 
alpins, estanys i molleres. L’acte s’ha fet al Centre d’Interpretació del Comapedrosa, a Arinsal, i ha comptat amb la presència del nou 
ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros en el seu primer acte oficial al país. 
 

Informació publicada al diari Ara. Divendres, 24 d'agost de 2018. 
 

Posada en escena de l'acord del Parc Pirinenc de 
les Tres Nacions 
La nova àrea vol millorar la gestió i inclou quatre zones protegides de 
Catalunya, Andorra i França 
acn/redacció 24.08.2018  
   Els representants del Parc Pirinenc de les Tres Nacions van signar, ahir a Arinsal (Andorra), el protocol de creació de l'espai. 
L'objectiu és crear una marca d'identitat comuna per a la millora de la gestió i la promoció turística conjunta, la dinamització 
socioeconòmica i els intercanvis en matèria de sostenibilitat i patrimoni rural d'una de les àrees transfrontereres protegides més 
extenses d'Europa, entre Catalunya, Andorra i França. L'acord uneix el Parc Natural de l'Alt Pirineu amb el regional de Pyrénées 
Ariégeoises, a França, i els andorrans de la vall de Sorteny i el comunal de les Valls de Comapedrosa. El Parc Pirinenc suma més de 
428.700 hectàrees i 158 municipis, 15 dels quals són catalans, 2 d'andorrans i 141 de francesos.  
   El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, va voler destacar que es tracta d'«un cas únic a 
Europa» perquè està format per quatre parcs de tres nacions diferents, amb el pic Meracorba com a vèrtex comú. Calvet va remarcar 
que «el progrés està al costat de qui preserva el territori, i la modernitat està al costat de qui preserva la biodiversitat», i va destacar el 
valor de l'activitat humana que s'hi desenvolupa, que es basa en el turisme i la ramaderia. El conseller també va explicar que es 
formarà una comissió de treball per estudiar i programar les accions a desenvolupar els pròxims anys, començant per l'elaboració d'un 
logotip i definint els seus primers elements de promoció.  
   Les quatre parts signatàries aportaran recursos materials i personals per col·laborar i avançar en accions conjuntes i per aconseguir 
el finançament per impulsar un pla d'accions, mitjançant fons propis i europeus, com els Interreg POCTEFA, o d'altres d'interès, com els 
LIFE o FEDER.  
   Un dels atractius del projecte és que engloba una de les zones pirinenques més ben conservades, on destaca la presència de la 
sargantana pallaresa, un endemisme exclusiu mundial, i la majoria de poblacions d'espècies de fauna pirinenca en perill d'extinció. A 
més, la línia fronterera que agrupa els quatre parcs és la zona més extensa dels Pirineus sense afectació de cap gran infraestructura 
transfronterera, com vies o carreteres.  
   En l'acte, celebrat al Centre d'Interpretació del Comapedrosa, també hi van participar el cònsol major de la Massana, David Baró, el 
cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, i el president del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, André Rouch. Va servir 
per materialitzar el compromís de les parts en un projecte gestat fa nou anys, amb la creació del Parc Naturel Régional de Pyrénées 
Ariégeoises. També hi era el nou ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros. 
 

Informació publicada al diari Regió 7. Divendres, 24 d'agost de 2018. 
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