Els Parcs naturlas de l'Alt Pirineu i del Comapedrosa organitzen la II Trobada a la Baiau
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Els parcs naturals veïns de l’Alt Pirineu i del Comapedrosa han organitzat per segon any
consecutiu la Trobada al port de Baiau, pas natural de muntanya que els uneix. Aquest
diumenge, 12 de juliol, tindrà lloc una nova activitat de cooperació transfronterera entre el Parc
Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. Els dos espais
organitzen una excursió fins al port de Baiau (2.756 m), on es farà una trobada entre tots els
assistents, provinents dels dos costats de la frontera, i un dinar de germanor.

El port de Baiau és el pas natural que comunica la vall Ferrera amb la parròquia de la Massana,
i simbolitza la voluntat de cooperació entre els dos espais protegits veïns.
Des del Parc Natural de l’Alt Pirineu, l’excursió s’iniciarà a l’aparcament del poble d’Àreu (vall
Ferrera), a les vuit del matí. Pel que fa a l’ascens des d’Andorra, començarà a la mateixa hora
des de l’equipament per a l’atenció dels visitants del Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa, prop del dic d’Arinsal. Com que es tracta d’una activitat d’alta muntanya,
recomanada per a excursionistes experimentats, cal inscripció prèvia.
L’activitat és gratuïta, però cal portar aigua, menjar energètic, dinar, calçat de muntanya, roba
d’abric i impermeable. El dinar al port de Baiau tindrà lloc a la una del migdia i, finalitzat aquest,
s’iniciarà el retorn cap al punt d’inici.
Aquesta activitat s’emmarca en la cooperació transfronterera que el Parc Natural de l’Alt Pirineu
promou amb els parcs naturals veïns amb els quals comparteix la frontera pirinenca: el Parc
Natural de les Valls del Comapedrosa (Andorra) i el nou Parc Natural Regional dels Pirineus
Ariegesos (França).
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