
NOTÍCIES

Primera nidificació cone-
guda de trencalòs  
a Andorra 
El treball conjunt de l’ADN i el 
Ministeri d’Agricultura i Medi 
Ambient del Govern, desenvolu-
pat mitjançant el Pla d’Actuacions 
per a la Conservació del Trencalòs 
(PACT), ha donat el seu fruit: per 
primera vegada en més de 25 anys, 

una parella de trencalòs (Gypaetus 
barbatus) s’ha reproduït amb èxit 
a Andorra i ha aconseguit aportar 
un poll més a la població pirinen-
ca d’aquesta espècie. Aquesta fita 
històrica ha estat el resultat d’un 
treball intens i planificat, basat en 
l’”Estratègia per a la conservació 
del trencalòs a Andorra”, apro-
vada l’any 2001, i en el qual la 
instal∙lació l’any 2003 d’un canyet, 
o punt d’alimentació suplementària 
específic per a aquesta espècie, 
ha estat decisiva. El trencalòs és 
l’única espècie d’ocell que menja 

ossos, i actualment es troba en 
perill d’extinció a tot el continent 
europeu. Els Pirineus, amb unes 
120 parelles, són el seu principal 
refugi.

Neix J-ADN, el grup jove 
de l’associació 
A principis del mes d’octubre, la 
Junta Directiva de l’ADN va apro-
var la constitució del grup jove 
de l’associació, J-ADN. Aquest 
grup, format per socis i sòcies 
de l’ADN fins a 18 anys, neix per 
facilitar la implicació del jovent 
d’Andorra en els pro-
blemes ambientals 
del nostre país i les 
seves soluci-
ons. J-ADN es 
presentarà a 
la Fira d’An-
dorra la Vella, i 
ja s’han dissenyat 
les primeres acti-
vitats del grup. 
Si tens menys 
de 19 anys i 
et preocupa 
la natura, a 
què esperes? 
Vine a J-ADN.
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Voleu llegir El Mussol?
Per aconseguir el número 6 d’El Mussol, teniu diverses opcions:

  Enviar la vostra adreça postal al nostre apartat de correus, o a adn@andorra.ad, i us el trametrem 
de franc

  Descarregar-lo de la web de l’ADN (www.adn-andorra.org) en format PDF

  Llegir-lo en biblioteques públiques, consultes mèdiques, llars de jubilats, establiments comercials 
adherits, etc.

www.adn-andorra.org

El primer poll de trencalòs nascut  
a Andorra en molts anys. Foto: Jordi Palau.
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Com podrem canviar 
aquesta tedència 
quan el nostre entorn 
cada dia està més 
degradat? I què 
passarà si hi ha nous 
aiguats com els de 
1982?  
Foto: Arxiu ADN.

L’ÒLIBA
La captació d’aigua per a la macrourbanització de Sant 
Pere, al Serrat, ha portat al Comú d’Ordino a destrossar 
l’entorn de la Font dels Cuiners, al costat mateix del 
Parc Natural de Sorteny. Foto: Xavier Pujol.

El creixement continu que experimenta Andorra fa que sigui impossible absorbir el 
volum creixent del trànsit. I enlloc de mirar de reduir-lo, potenciant el transport públic,  
la bicicleta o els desplaçaments a peu, Ordenament Territorial només es capaç  
de proposar obres faraòniques de túnels i grans carreteres, que degradaran encara  
més el nostre paisatge. Foto: Arxiu ADN.

Obres com aquestes, 
al costat mateix d’un 
element tan singular 
com la cascada  
d’en Moles (Canillo), 
demostren la nul·la 
sensibilitat ambiental 
dels comuns,  
i la necessitat urgent 
d’una llei de patrimoni 
natural.  
Foto: Arxiu ADN.

La vall d’Incles, un dels paisatges més rellevants d’Andorra, visitada per milers de persones cada any, s’està degradant cada vegada 
més per construccions com aquesta, autoritzades per un Comú que posa l’interès particular per sobre del general. Foto: Arxiu ADN.

Amb l’actual Llei del 
sòl, tots els terrenys de 
propietat privada han 
de ser urbanitzables. 
Davant d’aquest fet, 
les nostres institucions 
deixen fer, mentre  
els edificis ocupen  
els pocs terrenys aptes 
per a l’agricultura, i 
destrueixen el paisatge 
del fons de les valls. 
Costes d’Engolasters. 
Foto: Arxiu ADN.

Cap on va Andorra?
Monogràfic de fotodenúncia

Mentre el turisme 
de mases no deixa 

d’augmentar, 
Ordenament Territorial 

continua canalitzant 
els rius i destruint les 
seves riberes en nom 

del “progrés”. Però... 



BREUS

16.000 dòlars de la UNESCO 
per analitzar la petjada eco-
lògica. La UNESCO ens ha con-
cedit 16.000 dòlars per a calcular 
la petjada ecològica d’Andorra i 
dissenyar activitats pedagògiques 
al voltant d’aquest tema. La petja-
da ecològica és un “macroindicador 
de sostenibilitat”, que ens dóna 
idea de la quantitat de territori 
que necessitem teòricament per a 
mantenir el nostre ritme de vida. 
Una idea interessant de la qual 
aviat en sentireu a parlar més...

No a Porte des Neiges des 
del pic dels Pedrons. El pas-
sat dia 19 de setembre vam pujar 
al pic dels Pedrons, a la capçalera 

francesa del riu Arièja. L’objectiu: 
denunciar el macroprojecte urba-
nístic associat a la nova estació 
d’esquí de Porte des Neiges, que 
ha de connectar les estacions del 
Pas de la Casa (Andorra) i Porté-
Puymorens (França) amb suport 
andorrà. L’impacte ambiental sobre 
l’alta vall de l’Arièja, que està 
molt bre conservada, serà crític i 
irreversible. 

Festival dels ocells 2004. 
Els dies 2 i 3 d’octubre vam cele-
brar, com cada any, el Festival 
Mundial dels Ocells, amb un gran 
èxit d’assistència al tradicional 
punt d’observació del collet de 
Montaup. Enguany, a més, vam 
organitzar una exposició fotogràfi-
ca sobre els ocells d’Andorra, amb 
una col∙lecció d’imatges cedides 
pel nostre soci Jesús Carreto. 

Tu també pots ajudar a fer una Andorra millor per viure.

Fes-te soci de l’ADN ara!

Participants a la sortida des del pic dels 
Pedrons. Foto: Arxiu ADN.

Observació des del collet de Montaup. Foto: 
Arxiu ADN.

AGENDA

Exposició “Ocells 
d’Andorra”  
Fins el 30 d’octubre
Fotografies d’ocells d’Andorra a 
càrrec de Jesús Carreto, al vestí-
bul del Comú de la Massana.

Primeres activitats  
del grup J-ADN  
Presentació del grup
22 a 24 d’octubre, a l’estand de 
l’ADN a la Fira d’Andorra la Vella

Anellament d’ocells
Vols veure els ocells d’aprop? J-ADN 
t’ho posa fàcil: vine amb nosal-
tres a veure un punt d’anellament 
d’ocells, on un expert els captura 
vius i els posa una anella per saber 
què fan. 

Excursió a la vall del Madriu
La vall del Madriu està de moda: la 
UNESCO l’ha declarat “Patrimoni 
de la Humanitat”, però com sol 
passar a Andorra, les coses no van 
sobre rodes. Vols descobrir els 
secrets de la vall? Vols saber què 
passa al seu voltant? 

Concurs fotogràfic
Veus paisatges que no t’agraden? 
Estem fent malbé el país? Entre 
la Fira d’Andorra la Vella i la Fira 
de Santa Llúcia, pots participar 
al concurs fotogràfic de J-ADN. A 
veure què captes!

Per a més informació sobre dia i 
lloc de les sortides, i per consul-
tar les bases del concurs, escriu 
a  joves@adn-andorra.org  o visita 
la secció J-ADN al web  www.adn-
andorra.org.

CONTACTA’NS!

ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE LA NATURA (ADN)

Tel. +376 86 60 86  
adn@andorra.ad www.adn-andorra.org

Adreça postal: 
Apartat de correus espanyols, núm. 96 
Andorra la Vella

Local social: 
Avinguda de les Escoles, 14, 3r   Escaldes - Engordany 


