Vall del Madriu-Perafita-Claror
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Parròquia
Andorra la Vella,Escaldes-Engordany,Sant Julià de Lòria
Tipus de bé:
Paisatge cultural
Estil
Altres
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Paisatge cultural
Data protecció
2006-07-26
Descripció
La vall del Madriu-Perafita-Claror és una unitat geogràfica singular que es troba situada al sud-est del Principat d’Andorra, en terrenys
pertanyents a les parròquies d’Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Ha estat declarada patrimoni de la humanitat per la
UNESCO.
L’eix principal de la vall està constituït per la conca del riu Madriu a la qual van a unir-se diverses valls laterals, de les quals la més important és la de PerafitaClaror. Al nord està delimitada per la carena que va de la tosa del Braibal, a les crestes de Gargantillar i al sud la carena que va des del camp de Claror fins a la
collada del llac de l’Illa, i que en la major part del seu traçat coincideix amb la frontera hispano-andorrana.
Es conforma com un paisatge cultural resultant de la imbricació de l’activitat humana sobre el medi físic i l’explotació secular dels recursos que proporciona,
des dels conreus de la part baixa, a l’aprofitament de les pastures d’alçada, passant per l’explotació forestal, l’obtenció de mineral de ferro i la captació del
cabdal hídric, entre d’altres activitats. Un aprofitament que sovint ha condicionat el paisatge i ha deixat la seva traça en l’adequació del terreny i la presència
de bon nombre d’elements culturals.
El paisatge destaca per la pervivència en un mateix àmbit geogràfic de construccions i estructures relacionades amb una explotació agropecuària d’entre els
segles XIII i XX, amb una activitat siderúrgica d’entre els segles XVIII i XIX, amb la producció d’energia elèctrica a partir del 1940 i, finalment, amb la pràctica
de l’excursionisme a partir de la segona meitat del segle XX. En són testimoni tota una sèrie d’elements culturals dispersos al llarg de tota la vall: els cortals
d’Entremesaigües i deRàmio, diverses bordes aïllades, les ruïnes de la farga d’Andorra, gran nombre de carboneres, les cabanes, pletes i orris generades per
la pràctica secular de la ramaderia, i tota la xarxa de camins que uneix el conjunt d’aquests elements.
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