Missió
1. El primer objectiu del parc natural és la conservació, la protecció i la restauració
dels valors naturals i culturals. Aquest objectiu implica:
Des del punt de vista de la conservació i de la protecció de la diversitat biològica,
es consideren el nivell superior d’integració ecològica del paisatge (sigui pels
aspectes dinàmics – sèries de vegetació - o sigui per l’organització espacial dels
complexes d’hàbitats amb l’aproximació catenal de les geosèries de vegetació) i els
nivells inferiors dels hàbitats i de les espècies (i subespècies) tot i tenint en compte
l’ecologia i la funcionalitat del paisatge (xarxa ecològica i funcional del paisatge)
i en particular els problemes de connectivitat ecològica.
La conservació dels paisatges des del punt de vista sensorial i cultural, sent uns
llocs remarcables per llur bellesa, considerant els paisatges modelats per l’acció de
l’home (paisatges culturals),testimonis de la nostra història.
La conservació de la integritat dels ecosistemes, és a dir de llur estat, llur
funcionalitat i les interrelacions que generen. La conservació de la biodiversitat
(interespecíficai intraespecífica).
La protecció de les espècies i llur hàbitat, en particular les espècies amenaçades
i els hàbitats remarcables.
La conservació del patrimoni cultural, en particular el patrimoni arquitectònic
agropastoral, en el marc del projecte “vall dels orris”.
2. El parc natural és un espai públic obert a tothom, on la gestió de l’acolliment del
públic i de la informació amb un servei de qualitat, garanteix un ús sostenible del
territori.
L’educació ambiental és un acte polític basat en valors per a la transformació social.
El seu objectiu és formar ciutadans amb conscienciació local i planetària.
Considerant el precepte‘’més hom coneix la natura, més hom la respecta’’, es tracta de
potenciar l’educació ambiental i la interpretació dels valors naturals i culturals per tal
d’assolir el primer objectiu de conservació del patrimoni natural i cultural.
3. El tercer objectiu és el de potenciar la investigació i la recerca sobre els valors
naturals i culturals per tal d’assolir els coneixements necessaris per assegurar-ne la
gestió i participar de forma més general a la conservació, la protecció i la millora dels
valors naturals i culturals en l’àmbit nacional i internacional.

Cooperacions
Sigui per convenis o per col·laboracions informals amb espais naturals protegits dels
països veïns, el parc natural planteja una política d’intercanvis tècnics amb aplicació a
la gestió i seguiment del patrimoni natural i cultural.
En particular es tracta de la gestió del centre de natura de la Cortinada, dels inventaris
del patrimoni agroramader, del monitoratge d’espècies salvatges (flora i fauna), de la
definició de protocols de seguiment amb zones pilot o de l’organització del concurs de
prats florits amb els organismes o institucions següents :
Govern
-

Patrimoni Natural i Cos de Banders (gestió del centre de natura de la
Cortinada, recomptes)
Patrimoni Cultural (patrimoni agroramader, tot el territori de la parròquia)
CENMA (estació meteorològica automàtica i seguiment de l’estat de la neu,
BMSAnd, monitoratge d’espècies florístiques d’interès, jornades)

Espais naturals protegits d’Andorra
-

Parc natural comunal de les valls del Comapedrosa (intercanvis tècnics)
Comissió de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror (conveni 2014)

Espais naturals protegits dels països veïns (intercanvis tècnics)
-

Parc natural regional del Pirineu d’Arieja (concurs de prats florits)
Parc natural de l’Alt Pirineu (intercanvis tècnics)
Federació de les Reserves Naturals de Catalunya Nord (França) i els
espais naturals protegits del Ripollés i la Garrotxa. (seguiment d’espècies i
protocols)

