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Comencen les obres del carrer 
Major i la plaça de l’Església

La Serenalla Market torna 
del 18 al 21 de juliol

Rutes cicloturístiques 
i altres novetats a 
l’oferta d’estiu

Fotografia: Eduard Comellas

El Prat Gran 
obre les portes 
completament renovat

A punt per a la 
Copa del Món de BTT!
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2-7 DE JULIOL
Vallnord Pal-Arinsal
Copa del Món i Mundial 
Màster de BTT 2019

6 DE JULIOL 
17 h, Plaça de les Fontetes
Tarda de Castells

8-11 DE JULIOL
A les 21 h Església de Sant Iscle i 
Santa Victòria de la Massana
2es Jornades d’orgue ibèric 

10 DE JULIOL
Festa Major d’Anyós

12,13 I 14 DE JULIOL
Roser de la Massana

13 DE JULIOL
Plaça de les Fontetes
Village 42a Multisegur Volta
als Ports d´Andorra

14 DE JULIOL
42a Multisegur Volta
als Ports d´Andorra.
Marxa de cicloturisme

16-21 DE JULIOL
11a Andorra Ultra Trail 
Vallnord

18-21 DE JULIOL 
Parc del Prat Gran
La Serenalla Market

20 DE JULIOL
Dia internacional de la MBT

20-21 DE JULIOL
Festa Major d’Erts

24 DE JULIOL 
A les 18h, Parc del Prat Gran
Petites tardes d’Estiu
Circumloqui, a càrrec de la  
Companyia Peus de porc

25 DE JULIOL
Capvespres d’estiu
A les 20 h, Plaça del Quart
Amb Four Flags

28 DE JULIOL
Arinsal
Skyrace Comapedrosa

28 DE JULIOL
Vallnord Kids Bike Park La Massana
Kids Riders Challenge

31 DE JULIOL 
A les 18h, Parc del Prat Gran
Petites tardes d’Estiu
Jocs gegants antics de fusta,  
a càrrec de la Companyia Ludiespai

1 D’AGOST
20.15 h, Plaça de les Fontetes
les Nits de La Massana
El petit circ
Espectacle itinerant amb la companyia 
Fadunito

Wet floor
Companyia Cris-is

3-4 D’AGOST
Vallnord Kids Bike Park La Massana
XVIII Trial 2 dies d´Arinsal

3 D’AGOST
Ordino - La Massana
Travessa de muntanya

7 D’AGOST
Nit sense Paraules
A les 20.15 h, Plaça de les Fontetes
El somnis d’Alicia
Espectacle itinerant amb la companyia 
Teatre Nu

Set Up
Companyia Los Barlou

8 D’AGOST
Capvespres d’estiu
A les 20 h, Plaça del Quart
Amb Jamp

10-11 D’AGOST
29è Nacional de Petanca
Gran premi de la Massana

9,10 I 11 D’AGOST
Festa Major de l’Aldosa

15-16 D’AGOST
Festa Major de la Massana

17, 18 I 19 D’AGOST
Festa Major d’Arinsal

21 D’AGOST 
A les 18h,  al parc del Prat Gran
Petites tardes d’Estiu
Teatre Arrossegat, contes infantils 
tradicionals a càrrec de la Companyia 
Teatre Nu

22 D’AGOST
A les 20 h, Plaça del Quart
Capvespres d’estiu
Vibrand en clau de soul 

31 D’AGOST AL 1 DE SETEMBRE
VALLNORD PAL ARINSAL
Festa de final de temporada 
d´estiu

7 DE SETEMBRE
Vallnord Bike Park La Massana
Copa Catalana

14-15 DE SETEMBRE
Vallnord Bike Park La Massana
Copa Catalana DH-XCO

14 DE SETEMBRE
Jornades de cuina de tardor

29 DE SETEMBRE
Plaça de les Fontetes
Cursa popular d’Anyós Park

EL CAMÍ 

DEL DIÀLEG
ACTIVITATS ESTIU 2019

D’ençà que soc cònsol de la Massana —i ja abans 
com a conseller— tinc clar que per tirar endavant 
qualsevol projecte és fonamental escoltar, contras-
tar i dialogar. El treball conjunt sempre, sempre 
dona millors resultats. Una prova n’és el renovat 
parc del Prat Gran. Al Comú vam tenir la voluntat 
de tirar endavant una reforma del parc i vam donar 
llum verda al pressupost per poder fer-hi les obres. 
Els arquitectes i els constructors hi han treballat 
contra rellotge. És veritat que és la seva feina, però 
han demostrat un plus de professionalitat, superant 
les inclemències meteorològiques per tenir-ho tot 
a punt per a quan estava previst. I si ha quedat així 
d’atractiu també és per les aportacions dels nens 
de la parròquia, que ens van exposar les seves idees 
al Consell dels Infants. Aquest és només un exem-
ple pràctic de com la col·laboració és la millor eina 
per fer front a qualsevol projecte.

I així és també com hem encarat les negociacions 
per al futur de la marca Vallnord, un cop els nostres 
veïns d’Ordino ens van comunicar el canvi accio-
narial de la seva societat i, per tant, la seva voluntat 
de dissoldre la societat. Tots els canvis demanen un 
procés i per això hem acordat un període de tres 
anys durant el qual es manté tant la societat com 
la marca i també el forfet conjunt, que es passarà a 
anomenar Valls del Nord, com tants altres serveis 
que compartim. Durant aquest temps caldrà pla-
nificar l’estratègia per al futur de la nostra estació, 
un futur que ha de passar per continuar donant el 
millor servei als nostres clients.

Ara mateix tenim la mirada posada en la imminent 
Copa del Món de BTT, un altre projecte que és 
possible gràcies a la col·laboració amb el Govern 
d’Andorra, la Federació Andorrana de Ciclisme i les 
empreses que ens ofereixen el seu patrocini.

Amb aquest butlletí pretenem que tingueu la 
màxima informació sobre l’activitat comunal. Per 
això us exposem les principals inversions que hem 
realitzat en aquest exercici i les que tirarem enda-
vant fins que acabi l’any. Com veureu continuem 
invertint a tots els punts de la parròquia per guan-
yar en qualitat de vida. Justament, el nou pla de 
dinamització del comerç i el turisme també serà 
una bona eina per dissenyar accions que continuïn 
el procés de reactivació de la parròquia, encetat ja 
fa més d’una dècada.

Estem en plena temporada d’estiu, una temporada 
que s’ha allargat de maig a octubre, ja que l’estació 
és oberta deu mesos l’any. No solament això, sinó 
que també les propostes turístiques del Comú 
de la Massana s’han ampliat per oferir muntanyes 
d’emocions durant sis mesos seguits. Unes propos-
tes que, com no pot ser d’una altra manera, han 
estat dissenyades conjuntament amb empresaris i 
productors locals de la parròquia. Us convidem a 
descobrir-les!

David Baró, 
Cònsol major de la Massana
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REFORMA INTEGRAL DEL PRAT GRAN 
UN NOU CONCEPTE D’OCI A L’AIRE LLIURE

Un parc completament renovat, amb zones de jocs diferenciades 
segons les edats dels infants, amb dues zones esportives —una, 
adaptada a les necessitats de la gent gran—, amb zones diàfanes 
d’herba per a reposar i un circuit pavimentat per anar amb bici. 
Així és el nou parc del Prat del Colat després de les obres de 
reforma integral que s’hi han fet en dues fases. La primera es va 
portar a terme l’any passat i va consistir en la instal·lació d’un 
pump track i de pistes esportives de futbol i bàsquet. La segona 
es va inaugurar fa uns dies.

Els infants van ser els protagonistes indiscutibles de 
l’acte inaugural. Un cop els cònsols van tallar la cinta, 
els nens van saltar massivament cap a les diferents 
àrees de jocs. I és normal que els agradin, ja que el dis-
seny del parc s’ha fet tenint en compte les aportacions 
del Consell dels Infants. Una de les seves propostes 
era la instal·lació d’una tirolina, de diversos tobogans i 
d’altres estructures divertides. Per això, a banda de les 
seves demandes, també hi ha un parc de cordes, una 
aranya, gronxadors i diversos jocs a la zona del sorral.

També s’han tingut molt en compte les àrees diàfanes, 
amb herba, perquè el Prat Gran és per a tothom. Ja 
des del primer dia hi vam veure famílies reposant a 
l’ombra.
A l’entrada del parc s’ha construït un edifici amb ban-
ys més grans que els anteriors, a més d’un local tècnic. 
La visibilitat i l’accessibilitat des de la terrassa s’han 
millorat i també s’ha renovat la glorieta. Pel que fa a 
instal·lacions, s’ha renovat l’enllumenat i la xarxa de 
reg i s’han millorat les tres fonts.
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A la inauguració hi va assistir Roser Capdevila, au-
tora de Les Tres Bessones i també supervisora de 
la zona del parc per als més petits, tematitzada amb 
els personatges dels seus contes. I això no és tot! 
També van venir les tres bessones en persona: l’Ele-
na, l’Anna i la Teresa, que ara ja són adultes i s’han 
encarregat de la confecció de les figures de fibra 
de vidre, pintades amb un vernís mat. També hi ha 
diversos ratolins amagats, que els infants han de tro-
bar. A més, Capdevila ha assegurat que aviat arribarà 
la Bruixa Avorrida.

La il·lustradora i les seves filles han anunciat el seu 
projecte de crear parcs de les Tres Bessones en di-
ferents ciutats. D’aquesta manera, el de la Massana 
esdevindrà el primer parc temàtic dedicat a aques-
tes entranyables bessones, creatives, imaginatives i 
valentes.

La renovació del Prat Gran ha coincidit amb el trentè 
aniversari de la seva creació. El projecte va ser impul-
sat pel consolat de Francesc Tomàs i Robert Garrallà, 
que van nomenar una comissió encapçalada per Do-
lors Canut.

El parc va néixer amb la mateixa filosofia que té ac-
tualment: ser l’espai d’esbarjo per excel·lència dels 
massanencs.

Durant aquests trenta anys, el parc ha anat renovant 
els seus elements de jocs i les pistes esportives. El 
2009 va tenir lloc una reforma important, amb la 
construcció de la zona de restauració i la part central 
de jocs. Però fins ara no s’hi havia portat a terme una 
reforma integral.

L’espai disposa de 3.500 m2 enjardinats i un circuit 
pavimentat de 1.800 m2. El cost d’aquesta segona fase 
ha de les obres ha estat de 943.000 euros, la inversió 
més forta prevista per a aquest exercici.

PRIMER PARC TEMÀTIC 
DE LES TRES BESSONES

TRENTA ANYS D’HISTÒRIA



5www.lamassana.ad

MILLORES AL 
PARC D’ARINSAL

ENLLESTIT EL PARC 
INFANTIL DE SISPONY

El Departament de Via Pública porta a terme cada 
primavera un intens treball per millorar espais pú-
blics de la parròquia, com ha estat el cas del parc 
d’Arinsal, que necessitava una intervenció urgent. 
S’ha enquitranat la pista de tennis i de futbol i tam-
bé s’ha col·locat una nova xarxa de tennis, a més de 
substituir les porteries i les cistelles. A més, s’ha re-
novat la tanca perimetral.

La creació del parc infantil de Sispony, a l’entrada del 
poble, estava prevista per a aquest exercici 2019, però 
els treballs van començar l’any passat, ja que hi ha-
via una partida disponible. D’aquesta manera, el 2018 
ja van quedar instal·lats els jocs, tot i que fins a la 
primavera no s’ha pogut enjardinar la zona, a causa 
de la meteorologia. Per tal de mantenir-ho en bones 
condicions, s’ha instal·lat un sistema de reg automàtic. 
També s’hi han col·locat bancs i papereres. El recinte 
del parc s’ha delimitat amb una tanca perimetral de 
fusta d’uns seixanta metres.

La millora de la seguretat viària és una de les prio-
ritats del Comú de la Massana. En els darrers anys 
s’han tirat endavant diverses accions a l’avinguda Sant 
Antoni, que en ser carretera general és el punt més 
transitat de la parròquia.

Ara fa dos anys, el març del 2017, es va instal·lar el 
primer pas de vianants intel·ligent a la zona de les 
Costes.

La prova pilot es va fer en una zona que registra el pas 
d’un elevat nombre de vehicles i de vianants.

A banda del resultat positiu pel que fa a la segure-
tat —ja que els conductors identifiquen que algú vol 

passar perquè s’encenen els llums—, durant aquest 
temps també s’ha comprovat que el sistema s’ade-
qua a les característiques meteorològiques del país. 
Sobretot es volia seguir l’evolució durant els mesos 
d’hivern, en dies de nevada i amb el pas de les màqui-
nes llevaneus.

Un cop s’ha comprovat la seva efectivitat i la seva re-
sistència a les condicions hivernals, ara el Comú vol 
continuar amb la implementació d’aquest sistema, 
amb dos passos més al centre del poble, en dos punts 
d’alta afluència de vianants. Els treballs quedaran en-
llestits durant les properes setmanes.

DOS NOUS PASSOS DE VIANANTS INTEL·LIGENTS
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LA MASSANA 
GUANYARÀ UN VIAL 
I UN COL·LECTOR 
GRÀCIES A UN 
CONVENI DE 
PERMUTA

LA MASSANA RENOVARÀ EL CARRER MAJOR, LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA I LA PLAÇA DE LA CIUTADANIA

L’estiu és la millor època per a fer obres a la zona 
del carrer Major, ja que es tracta de la via d’accés a 
les escoles i, per tant, s’ha esperat a les vacances per 
poder-hi intervenir.

Les obres consistiran en la remodelació completa de 
la zona, amb un nou paviment que tindrà en compte 
l’eliminació de barreres arquitectòniques i facilitarà la 
circulació de vianants. També es renovaran els fanals 
de tota la zona.

La plaça de l’Església també necessitava una renovació 
de tot el sòl, que s’inclourà dins el mateix projecte.

FINS EL 7 DE SETEMBRE 
EL CARRER MAJOR TINDRÀ 
NOMÉS SENTIT DE PUJADA 
PER PODER PORTAR A TERME 
LES OBRES DE REMODELACIÓ

El ple del Consell del Comú de la Massana va donar 
llum verda al conveni que permetrà que la parròquia 
disposi d’un nou vial entre la Coma del Colat i el Solà 
del Pui. La construcció d’aquest vial, de 7,5 metres 
d’amplada, i també del col·lector que donarà servei a 
la zona, anirà a càrrec d’una societat privada, MCTB, 
que en contrapartida podrà disposar d’un terreny del 
Quart de la Massana amb l’objectiu d’homogeneïtzar 
la seva parcel·la. D’altra banda, també s’han aprovat 
els convenis pels quals dos privats cedeixen el terreny 
per poder construir un vial.

El Comú haurà d’introduir aquests canvis al Pla d’Ur-
banisme, el POUP.

Des de fa anys, el Comú de la Massana està portant 
a terme un pla per eliminar els punts més compli-
cats de la xarxa viària.

En aquests moments ja s’està acabant l’eixampla-
ment d’un tram de la carretera d’Anyós, que es va 
iniciar a finals de l’any passat i que inclou la cons-
trucció de voreres.

Aviat començaran el treballs d’eixamplament d’un 
nou tram de la carretera de l’Aldosa, a l’entrada del 
poble. Es tracta d’un tram que quedava pendent, 
amb l’objectiu de millorar la visibilitat i la seguretat 
en un revolt, tenint en compte que en aquesta ca-
rretera hi ha molta circulació.

ELIMINACIÓ DE PUNTS NEGRES 
A LES CARRETERES

L’altre punt on s’intervindrà aquest estiu és la plaça 
de la Ciutadania (a la planta 1 de l’edifici de la Close-
ta), ja que les rajoles estan força deteriorades. També 
es millorarà l’accés a la plaça. Cal tenir en compte que 
es tracta d’un indret molt transitat, sobretot per pa-
drins que van a la Casa Pairal i pels usuaris del servei 
de Tràmits i de la botiga de segona mà Carisma.
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La Massana
Asfaltat de les urbanitzacions Les Canadilles, Les Agudes 
i Sorribes.

Renovació de la plaça de la Ciutadania.

Ampliació de voreres i embelliment del carrer Major i  
de la plaça de l’Església.

Renovació integral del Prat Gran.

Sispony
Construcció de voreres fins la sortida del poble.

Nou parc infantil.

L’Aldosa
Nova fase de l’eixam-
plament de la carretera.

Anyós
Eixamplament de la carretera i construcció de voreres.

Arinsal
Embelliment del nucli antic.

Renovació de l’accés del Parc Natural del Comapedrosa.

Renovació del parc infantil.

Pal
Estabilització d’un mur a 
l’Espalmera.

Cadastre comunal.

UN 40% MÉS EN INVERSIONS

ÚLTIMA ETAPA  
DEL CADASTRE

Les inversions comunals per a aquest exercici suma-
ran uns cinc milions d’euros (entre els 3,1 milions 
pressupostats inicialment i les inversions finançades 
amb Tresoreria), cosa que representa un 40% més 
que l’import liquidat pel mateix concepte en l’exer-

cici anterior. Algunes obres ja s’han conclòs i altres 
es portaran a terme durant els mesos que queden. 
S’està fent un important treball en el subsol, enca-
minat a renovar els serveis soterrats de la parròquia 
per donar un millor servei a la ciutadania, a més de 

construir dos nous dipòsits a Pal. D’altra banda, tam-
bé s’està executant un pla de renovació de voreres a 
tota la parròquia.

Aquest és el mapa amb les principals inversions.

Després d’un intens treball, la Massana tindrà en pocs 
mesos el cadastre complet, una eina imprescindible 
per a disposar d’un registre fiable de totes les propie-
tats. Ara mateix s’està treballant en el cadastre rústic 
del Quart de Pal, amb la col·laboració del Quart i 
també dels veïns de la zona. A més, també s’estan re-
visant les al·legacions presentades al cadastre d’Arin-
sal i Erts, que s’aprovaran aviat i s’incorporaran defi-
nitivament al cadastre comunal.

LLEGENDA DEL MAPA
obres acabades
obres en curs

obres a punt de començar
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NOVETAT: 
RUTES CICLOTURÍSTIQUES

A LA DESCOBERTA 
DELS PRODUCTORS 
LOCALS

Andorra, com sabeu, és territori ciclista. A la Mas-
sana i a Ordino tenim fantàstics recorreguts per fer 
sobre dues rodes. Això, sumat a l’afició creixent per 
aquest esport, ha propiciat la creació d’un nou pro-
ducte: les Rutes Cicloturístiques a les Valls del Nord.

Per prendre-hi part cal estar mitjanament en forma, 
ja que la durada de les sortides és de 3-4 hores, amb 
un desnivell positiu de més de 300 metres per hora. 

Es faran algunes aturades per donar breus explica-
cions dels pobles i de l’entorn natural.

Les sortides tindran el punt de partida a la plaça de 
les Fontetes, a les 9.30 h, els dissabtes dies 13 i 27 i 
de juliol i 3, 10, 17 i 24 d’agost.

Les reserves es poden fer a l’Oficina de Turisme. En-
guany, com a prova pilot, les sortides seran gratuïtes.

A la Massana tenim diverses empreses que aposten 
per la recuperació dels productes artesanals. I tam-
bé hi ha cada cop més ganes per part dels turistes 
de descobrir els productes locals. Per això, des de 
l’estiu passat, el Comú de la Massana ofereix sorti-
des guiades que combinen un recorregut pels pobles 
amb visites a diferents establiments. Enguany l’ofer-
ta s’amplia fins a cinc propostes: El Pastador, amb les 
melmelades tradicionals; la cervesa Alpha; Xocland, la 
primera fàbrica de xocolata d’Andorra; els formatges 
de Casa Raubert, i el forn de pa Xamba.

Les sortides es fan cada dissabte de juny, setembre 
i octubre i estan pensades tant per als turistes com 
per al públic local. Així que us animem a descobrir els 
nostres artesans gastronòmics!

El senderisme és l’activitat estrella de l’estiu a la Mas-
sana. Molts turistes venen atrets pel Parc Natural del 
Comapedrosa. N’hi ha d’altres que prefereixen ca-
mins de més baixa intensitat. Les excursions guiades 
a peu són una bona manera de descobrir diferents 
racons de la parròquia, d’acord amb la preparació fí-
sica i amb els interessos de cadascú. Endinsar-se al 
Comapedrosa ja és possible per a aquelles persones 
que no poden fer gaire esforços, gràcies al telefèric 
d’Arinsal. En canvi, qui tingui ganes de fer una bona 

caminada pot pujar al fantàstic mirador del roc de la 
Cauba o al circ glacial del pla de l’Estany.

D’altra banda, arribar fins al pla de l’Estany a llom 
d’un cavall és una activitat que té tan bona acollida 
que es repeteix cada estiu des de ja fa set anys. Hi ha 
dues sortides diàries, a les 10.30 i a les 15.30 h.

Si voleu provar les experiències a la natura, podeu 
fer les reserves a l’Oficina de Turisme de la Massana.

TURISME DE NATURA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

MATÍ
DE 9 A 13 H

Bordes del 
Cardemeller

Circ glacial del 
Pla de l’Estany 

Telecabina 
i tast de 
melmelades 

Bordes de 
Percanela

Mirador del roc 
de la Cauba Pic dels Llacs Pic del Llacs

TARDA
DE 12 A 14 H

Visita al CIC 
i Circuit del 
Comapedrosa 

Visita al CIC 
i Circuit del 
Comapedrosa 
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El mercat de roba i complements de segona mà ha 
aconseguit crear consciència sobre la importància de 
la reutilització. És una bona notícia per al medi am-
bient. Però, a més, el Vide s’ha convertit en un punt 
de trobada i de diversió tant per a les paradistes com 
per a les compradores.

També cal destacar que cada cop hi ha més parades 
que tenen un component solidari i lliuren la seva re-
captació a programes benèfics. Chapeau!

Apunteu: pròxima cita, de l’11 al 13 d’octubre.

Què millor que una sessió de ioga a l’aire lliure per 
relaxar-nos!

Aquesta és la nostra proposta per aquest estiu: 

• 13 de juiol (Kundalini); 

• 27 de juliol (ioga integral); 

• 16 d’agost (hatha); 

• 24 d’agost (vinyasa); 

• 7 de setembre (ioga avançat).

Les sessions començaran a les 11 h. Només cal que 
portis la teva estoreta.

EL TREBALL ENTRE SECTOR PÚBLIC 
I SECTOR PRIVAT, FONAMENTAL PER 
AL FUTUR DE LA MASSANA

PROMOCIONEM 
LA CUINA 
LOCAL

IOGA AL PRAT GRAN!

EL VIDE 
DRESSING ESTÀ 
DE MODA

Com volem que sigui en un futur la parròquia de la 
Massana? Aquesta és la pregunta clau, i la resposta 
que segurament tots donaríem és: la Massana ha de 
ser una parròquia que ofereixi qualitat de vida, ser-
veis i activitat econòmica en un entorn ideal per gau-
dir de la natura, la família i l’esport.

El darrer any s’ha treballant intensament en un pla 
dins el marc del qual s’han fet entrevistes a represen-
tants dels sectors comercial, de la restauració i hote-
ler, a més de ciutadans dels diferents quarts, turistes i 
tècnics del comú i d’EMAP.

Totes les parts volen el millor per a la parròquia i per 
això el treball conjunt serà la clau del nostre futur.

El pla indica accions concretes en tres àmbits d’actua-
ció: l’ordenació de l’espai urbà i el territori, l’impuls 
de l’activitat econòmica i l’enfortiment del model 
turístic. Es faran taules de treball per decidir quines 
són les accions que es porten a terme i planificar-ne 
l’execució.

El procés de dinamització de la Massana continuarà, 
tenint sempre en compte les aportacions del teixit 
empresarial i associatiu de la parròquia.

El Comú de la Massana i els restaurants de la parrò-
quia continuen tirant endavant diverses campanyes 
per posar en valor la gastronomia local. Aquest any La 
Massana Fogons s’ha allargat fins a l’abril. La propera 
cita amb les jornades serà a la tardor.

Però us recordem que, a la nostra parròquia, podeu 
gaudir durant tot l’any de la millor gastronomia.

Aquesta és la principal reflexió 
sorgida arran de la confecció 
del Pla de desenvolupament 
local, comercial i turístic de 
la parròquia
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VALLNORD PAL ARINSAL, 
PURA COMPLICITAT

UNA APOSTA PER LA GASTRONOMIA
NOU RENTADOR DE 
BICICLETES!

Des del 25 de maig i fins al 13 
d’octubre, tant els turistes com 
el públic local podran gaudir 
de l’àmplia oferta d’estiu de 

l’estació, amb novetats desta-
cades tant als serveis de res-
tauració com al Mountain Park 
i al Bike Park.

Pel que fa al Mountain Park, la gran novetat és la in-
troducció de les activitats aquàtiques, com el pàdel 
surf. També hi haurà activitats perquè es diverteixin 
petits i grans, com la tirolina Big Zip, amb la possibi-

litat d’utilitzar-la en tàndem adult-infant. A més, hi ha 
nous circuits d’orientació, passejades amb Retrac o 
Disc Golf.

Pel que fa al Bike Park, el gran protagonista de l’estiu, 
ofereix més serveis als seus clients, com ara un nou 
rentador de bicicletes, un bany ecològic i màquines 
de venda de forfets.

Vallnord Pal Arinsal vol ser còmplice dels seus 
clients. Tot està pensat perquè passin la millor 
experiència i que només s’hagin de preocupar 
de divertir-se. Vine a comprovar-ho!

Les grans novetats per a aquest estiu se centren en 
l’oferta de noves experiències per als clients. Per 
primera vegada s’aposta per trencar els serveis pu-
rament hivernals per oferir-los també a l’estiu, com 
els sopars del Pla de la Cot, que es combinen amb 
una experiència astronòmica. L’accés al restaurant es 
podrà fer a peu o bé amb una Ratrac adaptada. Una 
altra de les novetats seran els aperitius d’altura al 
telefèric d’Arinsal Pal, que es faran a mig trajecte per 
poder contemplar el paisatge mentre es fa una copa 
i un tast de productes.
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LA SERENALLA, 
EL MERCAT D’ESTIU D’ANDORRA

TOTHOM POT OPINAR A L’ÀGORA

DEL 18 AL 21 DE JULIOL, AL PRAT GRAN

La segona edició de la 
Serenalla Market torna del 
18 al 21 de juliol al parc 
del Prat Gran amb una 
àmplia oferta comercial, 
gastronòmica, lúdica i 
artística.

Durant l’estiu, al nostre país s’organitzen molts esde-
veniment a l’aire lliure, sobretot esportius i culturals. 
La Serenalla pretén ser el contrapunt a l’oferta exis-
tent, aplegant en un únic espai un sector comercial 
amb productes que normalment no trobem a les bo-
tigues, una zona de food trucks amb una oferta creativa 
i de qualitat, l’espai Àgora per compartir experiències 
i una potent oferta cultural.

En definitiva, la Serenalla t’ofereix la possibilitat de 
descobrir les últimes tendències per dur una vida més 
saludable i plena de creativitat i, a més, també hi pots 
comprar peces artesanes, veure cinema a l’aire lliure, 
practicar ioga, fer un mos amb els amics, fer una ruta 
amb bicicleta elèctrica o gaudir de música en viu. De 
fet, volem que tothom acabi ballant!

A l’espai Àgora, el públic podrà interactuar directa-
ment amb professionals per intercanviar experiències, 
idees i coneixements relacionats amb el tema a tractar.

Hi haurà sis blocs: cinc taules rodones participatives i 
un club de literatura, amb lectura de textos. Aquestes 
són les propostes:

Com sabeu, la serenalla, coneguda també com a sar-
gantana, és una espècie endèmica del Comapedrosa; 
vaja, la nostra bestiola més característica. Ens agraden 
molt les serenalles perquè són inofensives i simpà-
tiques. A més, a diferència d’altres rèptils, tenen una 
intel·ligència aguda i hi ha qui diu que fins i tot són 
domesticables. Una de les seves característiques és la 
capacitat de regeneració: ja sabeu que si se li talla la 
cua li torna a créixer. Ja ens agradaria a nosaltres!

Però sí que ens podem regenerar en altres aspectes. 
A la Serenalla Market trobaràs alguns ingredients que 
segurament contribuiran al teu benestar, com ara 
compartir experiències, posar a prova la teva creativi-
tat i, sobretot, divertir-te en un entorn natural.

ÀGORA 1, dia 18 de juliol a les 18.30 h

Ciutats amigues: El creixement sostenible de les 
nostres ciutats i l’embelliment equilibrat.

ÀGORA 2, dia 19 de juliol a les 18.30 h

La postveritat: Repàs sobre l’estat de salut ac-
tual del periodisme.

ÀGORA 3, dia 20 de juliol a les 12.15 h

Medicina orgànica i el poder de la ment com a 
coneixement individual.

ÀGORA 4, dia 20 de juliol a les 17 h

Tallers pràctics de vida saludable: Consells i re-
ceptes ràpides.

ÀGORA 5, dia 21 de juliol a les 11.30 h

El bullying i la utilització de les xarxes socials: 

ÀGORA 6, dia 21 de juliol a les 13.15 h

Club de lectura.
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GASTRONOMIA I ALEGRIA

TALLERS SENSE 
CAP LÍMIT D’EDAT

ART PER VEURE I VIURE

Quan vas a algun lloc, si menges bé, te n’emportes un 
record millor. A la Serenalla tenim clar que la gastro-
nomia és important. Per això hi tindrem autèntiques 
foodtrucks i streetfood amb representació de productes 
de diferents llocs del món, sempre de la més alta qua-
litat i amb cuidades presentacions. Us posem alguns 
exemples del que hi trobareu: FamilyGins ens calmarà 
la set i ambientarà les nits amb els seus originals còc-
tels; des d’Itàlia, Qüi, amb els seus genuïns roll-ice, i La 
Piegatta, amb singulars pizzes a la pedra; especialitats 
argentines de la mà de La Pampa d’Arinsal; Road&Rolls 
amb la seva presentació de menjar americà, originals 

iberukus sobre pa de vidre, i, no per ser la més petita 
és menys important, Mos de Mon, amb creps i gofres 
per a endolcir-nos la vida. Temptador, oi?

Però, a més de tot això, a la Serenalla tornarem a tenir 
el gran mestre paeller Abundi Monterde. Reconeixem 
que l’any passat vam fer curt. Monterde, que té molta 
experiència en això de fer paelles per a centenars de 
persones, va saber sortir del pas per poder servir el 
doble de racions de les previstes. Aquest any ja sabem 
que la gent vol paella per dinar i per això en tindrem 
tant dissabte com diumenge!

Com dèiem, els humans som éssers creatius. Per això, 
a la Serenalla trobareu tallers per a tothom. Si algú et 
diu que no té cap mena de capacitat creativa, no te’l 
creguis. I si ets tu que ho penses de tu mateix, vine a la 
Serenalla i et demostrarem el contrari.

Aquestes són les propostes:

• Dijous 18 de juliol:
17.30 h: Taller de costura (per a nens)  
ATELIER DE BIRGIT

19 h: Taller de fang (per a nens)  
GEMMA PIERA

• Divendres 19 de juliol:
17 h: Taller de joieria (per a nens)  
EMMA REGADA

18 h: Taller de volumetria (per a nens)  
ÊTRE (EZEQUIEL MELERO)

• Dissabte 20 de juliol:
12 h: Taller de volumetria (per a nens)  
ÊTRE (EZEQUIEL MELERO)

16 h: Taller de pintura i collage (per a nens)  
VEU MURAL-JUDIT RODRIGO

17.30 h: Taller de joieria (per a nens)  
EMMA REGADA

19 h: Taller de scrapbooking (per a nens)  
MARTA GARCÍA

• Diumenge 21 juliol:
12 h: Taller Art i Vi (per a adults) 
JUDIT RODRIGO

16 h: Taller de scrapbooking (per a nens)  
MARTA GARCÍA

17.30 h: Pintacares per a nens  
EMMA REGADA

La creativitat és una facultat inherent a la nostra con-
dició humana. Encara que no t’ho creguis, tu també 
ets creatiu. El que passa és que hi ha persones que 
tenen aquesta facultat molt més desenvolupada: són 
els artistes.

A la Serenalla hi haurà un estand de peces de cinc 
artistes, molt diferents i amb unes peculiaritats molt 
interessants.

Del país tindrem la Gemma Piera, amb les seves joies 
úniques, i l’escultor Joan Canal, que utilitza la pedra i 
el ferro com a base de les seves creacions. Però tam-
bé hi haurà dos artistes de fora, que ens permetran 
conèixer nous punts de vista: Être (Ezequiel Melero), 
que ens sorprendrà amb els seus treballs de física 
quàntica aplicada a l’art; Jordi Sarrate i la seva pintura 
lligada al paisatge.

A més, també podrem veure el procés creatiu de l’ar-
tista a través de la confecció de dos grans murals en 
directe. Els muralistes que hi participaran són La Casa 
del Marc (Marc Vidal), Être (Ezequiel Melero), Veu Mu-
ral (Judit Rodrigo) i Emma Regada.
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Un dels clàssics dels espectacles d’estiu a la Massana 
és la Nit sense Paraules, una proposta que combi-
na arts escèniques amb l’objectiu de crear diferents 
sensacions sense necessitat del llenguatge, fet que 
permet que en pugui gaudir tot el públic, indepen-
dentment de la seva procedència. La primera pro-
posta serà l’1 d’agost amb l’espectacle itinerant del 
Petit Circ i, tot seguit, amb la comèdia eixelebrada de 
la companyia Cris-is. La segona Nit està programada 
per al 7 d’agost i començarà amb Els somnis d’Alícia, 
una sorprenent proposta de Teatre Nu, que portarà 

un titella gegant. La sessió es completarà amb els ma-
labars, la màgia, els equilibris i l’humor de Los Barlou.

Tota la programació està pensada per a potenciar 
les places i els espais públics de la Massana. Per això, 
si les Fontetes serà l’escenari de les Nits Sense Pa-
raules, el Prat Gran acollirà les Petites Tardes d’Estiu, 
amb tres espectacles que estimularan la sensibilitat 
artística dels més petits. El primer, Circumloqui, amb 
la companyia Peus de Porc, barreja titelles, humor, 
enginyeria casolana i música. El segon seran uns jocs 

gegants fets amb fusta, amb Ludiespai. I la tercera 
proposta se centra en contes infantils tradicionals, 
amb Teatre Arrossegat.

La música també és un dels ingredients imprescindi-
bles de l’estiu massanenc. Dins del cicle Capvespres 
d’Estiu s’han programat tres concerts que es faran a 
la plaça del Quart. Four Flags, Jamp i Vibrand en clau 
de sol són les tres formacions convidades a aquesta 
edició.

Ja heu visitat el renovat i ampliat Museu La Massana 
Còmic? El dia de la inauguració, el cònsol major va 
sorprendre tothom anunciant que el nou museu passa 
a portar el nom de Joan Pieras, que, com sabeu, és 
el creador de La Massana Còmic. Gràcies a la seva 
contribució, la nostra parròquia s’ha situat en el mapa 
com una de les destinacions dels amants de les histo-
rietes gràfiques.

El nou museu ocupa les quatre plantes de l’edifici 

cultural del complex de les Fontetes. La planta baixa 
és per a les exposicions temporals i la primera con-
tinua sent per a l’arxiu i el tractament documental.  
Amb l’ampliació es guanyen la planta 2 —amb una 
biblioteca especialitzada i una zona de tallers— i la 
planta 3, amb una zona audiovisual i de conferències, 
un espai dedicat al tebeo espanyol i una exposició 
permanent dedicada al dibuixant Carlos Ezquerra. Se-
gurament, aquest és l’espai més entranyable del mu-
seu, ja que hi ha l’escriptori on treballava el dibuixant 

espanyol, amb material que va utilitzar, els seus premis, 
àlbums, esbossos, figures de marxandatge i altres arti-
cles de la seva col·lecció.

Els horaris d’obertura al públic del nou museu són: 
dimarts, dijous i divendres de 15 a 18 h i dissabte de 
10 a 14 h i de 15 a 19 h. El responsable del museu 
(i també dibuixant), Marc Huguet, estarà encantat de 
rebre la vostra visita i explicar-vos tot el que vulgueu 
sobre el món del còmic.

MUSEU LA MASSANA CÒMIC   
JOAN PIERAS

A L’ESTIU, ESPECTACLES A L’AIRE LLIURE
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Ja se sap que al mes de maig, cada dia un raig. Però 
el temps va donar una treva i va permetre portar a 
terme totes les actuacions i activitats a l’aire lliure de 
la 26a edició d’Andoflora. Això sí, la tarda castellera es 
va haver de celebrar dins l’Oficina de Turisme, perquè 
va caure un bon ruixat.

El balanç és molt satisfactori, ja que va passar un nom-
brós públic per les Fontetes, que va comprar flors i 
articles de jardineria i artesania i que va participar en 
les nombroses activitats. També molt bon nivell tant 
del concurs de decoracions urbanes com del concurs 
d’aparadors, que serveixen per a engalanar la parrò-
quia i fomentar la creativitat artística floral.

ANDOFLORA, LA BENVINGUDA A 
LA PRIMAVERA MASSANENCA

L’ORGUE, UN 
INSTRUMENT ÚNIC

Tornen les Jornades d’orgue ibèric de la Massana, 
que es van engegar el mes de maig amb la visita dels 
escolars a l’orgue de l’església parroquial. El cicle de 
concerts, però, tindrà lloc del 8 a l’11 de juliol, amb 
un cartell d’alt nivell: Johannes Skudlik, Miguel Bernal 
i Júlia Ruiz (orgue i soprano), João Vaz, Ignacio Ribas 
i Manel Gibert (orgue i recitador) conformen la 
impressionant oferta d’aquesta segona edició.

La coral Les Orenetes de la Massana, amb Maria 
Rosa Garrallà com a impulsora, ha decidit recuperar 
la tradició de les caramelles, que antigament es can-

taven a la Massana per Pasqua. La prova, el 28 d’abril 
passat, va tenir molt bona acceptació i, per tant, l’any 
que ve tornarem a tenir les tradicionals caramelles.

LA MASSANA RECUPERA LA 
TRADICIÓ DE LES CARAMELLES
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UNA REVETLLA MOLT PUNKER
L’estil esbojarrat i divertit de la formació andorra-
na Punker’s Love the 80’s va entusiasmar el públic 
congregat a la plaça de les Fontetes per celebrar la 

nit del foc. La revetlla de sant Joan dona el tret de 
sortida a les festes populars d’estiu a la Massana. 
Recordeu: el Roser serà del 12 al 14 de juliol.

A L’ESTIU, LA BIBLIOTECA 
ET PRESTA LLIBRES!

El préstec de llibres és un servei molt utilitzat a la 
Biblioteca Comunal Antoni Morell.

Si vols fer servir aquest servei durant els mesos d’es-
tiu, recorda’n els horaris:

De dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 20 h.

Quan tornis els llibres, els pots deixar a la bústia si-
tuada just a l’entrada.

FINAL DE CURS 
AMB UNA GRAN 
AUDICIÓ!

L’ARCA està molt satisfeta amb la vint-i-tresena edi-
ció de La Massana Còmic, sobretot per la gran quali-
tat dels artistes presents al saló: Sanoe, Miguel Ángel 
Parra, Jandro González, Homs, Carlos Puerta, Leopol-
do Sánchez, Edmond i Sudando Tinta Ediciones.

A més, l’entitat agraeix la participació de l’Associació 
de Frikis d’Andorra, que durant tot el cap de setmana 
va oferir animacions amb jocs i va organitzar de nou 
el concurs de Cosplay.

El més d’un centenar d’alumnes de l’Escola de Música 
de les Valls del Nord pujar fa uns dies a  a l’escenari 
de l’Auditori Nacional per interpretar les peces que 
han assajat en els darrers mesos.

Enguany el nombre d’inscrits al centre mancomunat 
entre Ordino i la Massana ha crescut un 10%.

Una de les grans novetats d’aquest curs ha estat la 
creació d’una banda de música infantil d’instruments 
de vent, que aquesta tarda ja es van atrevir a actuar a 
l’Audició de fi de curs.

L’objectiu de crear aquesta formació era que els in-
fants s’interessin per descobrir un segon instrument, 
amb l’al·licient de participar en una banda musical.

UN 23È SALÓ 
MOLT ANIMAT
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Sabies que els balls de saló tornen a estar de moda? 
Els joves comencen a veure els beneficis del ball. El 
primer de tots és la diversió, perquè aquest tipus de 
ball ofereix un ampli ventall de ritmes que conviden a 

moure’s. Salsa, vals, rumba, rock&roll, bolero, samba... 
Són exercicis fantàstics per al cos i la ment. Ja sabem 
que molta gent pensa que això és cosa de padrins, 
però cada cop són més els joves que es deixen seduir 
pels balls de saló i els seus beneficis.

Aquesta temporada, els Balls de Tarda de la Massa-
na han tingut una bona afluència, però encara queda 
molta pista per ocupar. Així que us esperem la prope-
ra temporada, sobretot als més joves, tot i que hau-
reu de practicar molt per estar al nivell dels grans. 
L’experiència és un grau!

Mitja Massana coneix la Pilar, perquè ha estat 
vint-i-vuit anys treballant a la llar d’infants El Petit 
Príncep. El primer que va fer, un cop es va jubilar, 
va ser apuntar-se a les activitats que organitza el 
Comú, perquè diu que no sap estar-se a casa.

No sap estar-se quieta?

Què va! La casa se’m menja. Jo crec que les dones 
que hem treballat tota la vida fora de casa necessitem 
continuar portant un ritme de vida dinàmic.

Quines activitats fa?

Taller de memòria, francès, aiguagim, teatre, i canto 
amb les dues corals. I a més, cuido els meus nets.

Quin taller li agrada més?

Tots m’aporten alguna cosa. Després de l’aiguagim 
surto molt relaxada. Però també m’entusiasma can-
tar i he descobert que m’apassiona el teatre. M’he 
sorprès a mi mateixa.

Ho porta bé, pujar a l’escenari?

Mira, a la gent gran ja no ens fa vergonya res. A l’es-
cenari es pot veure com soc de trempada i com sé 
improvisar quan no me’n recordo.

I el taller de memòria i francès?

Bon, je parle français, moi (riu). Jo ja l’havia estudiat 
de jove, però així n’aprenc més. I el taller de memòria 
va molt bé perquè de vegades noto que m’oblido una 
mica de les coses i així faig exercicis per mantenir i 
reforçar.

Anima la gent a apuntar-se a les activitats?

Sí, i tant, totes estan molt bé i s’ha d’aprofitar.

S’ha decidit canviar la dinàmica de l’Escola de Mares 
i Pares de les Valls del Nord i oferir dos cursos a 
l’any. L’objectiu és fer uns tallers de durada més curta, 
però força intensos, com han comprovat els partici-
pants a l’edició d’hivern. El contingut s’ha dissenyat 
a partir de quatre grans blocs: les noves tecnologies, 
la comunicació familiar, aconseguir que els fills siguin 
responsables i la motivació. A través de les taules de 
treball, els assistents han pogut resoldre alguns dels 
seus neguits.

Mertixell Camp, Marta Compte, Arnau López i Hele-
na Mas han estat els psicòlegs que han conduït l’es-
cola.

Us informarem del nou curs després de les vacances.

La intenció de cara al curs vinent és obrir dos grups 
en cas d’haver-hi una alta demanda.

Tot i que ja havien interpretat algun esquetx pel Mer-
cat de Nadal i el Dinar de la Gent Gran, aquest mes 
de juny el grup de teatre de la gent gran ha fet el seu 
debut oficial amb l’obra Viatge sorpresa. Les crítiques 
van ser molt bones. Tant, que el grup continuarà el 
curs que ve.

Es tracta d’una activitat que s’ha incorporat a l’ofer-

ta massanenca aquesta temporada i que està tenint 
una bona acceptació. Les classes van a càrrec de Fran 
Doonan, de l’acadèmia Impuls, que intenta potenciar 
sobretot el sentit de l’humor dels padrins.

El teatre, a banda de la part artística, permet treba-
llar molts aspectes, com ara la memòria o l’expressió 
oral i corporal

BALLS DE SALÓ, 
DIVERSIÓ PER A TOTHOM

PILAR PÉREZ, USUÀRIA 
ACTIVA DE LES ACTIVITATS 
PER A LA GENT GRAN

EL GRUP DE TEATRE DE LA GENT 
GRAN DEBUTA A LES FONTETES

L’ESCOLA DE MARES I PARES TORNA A LA TARDOR
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Al voltant d’un centenar d’assistents, entre padrins 
i autoritats, es van aplegar com cada any a Pal per 
celebrar el Dinar de la Gent Gran. El coll de la Bo-

tella va ser l’escenari d’una divertida jornada, que va 
comptar fins i tot amb una representació teatral i 
amb ball de tarda.

El projecte social dels Horts de la Gent Gran conti-
nua endavant, amb moltes ganes per part dels padrins. 
Enguany, però, alguns hortolans han de compartir par-
cel·la perquè el Comú només disposa del terreny ce-
dit pel Quart. Durant molts anys el Comú ha disposat 
d’un altre terreny a Sispony, cedit gratuïtament per 
un propietari, a qui s’agraeix la disponibilitat durant 
aquest temps.

Així doncs, qui vulgui cedir un terreny per poder am-
pliar el projecte es pot posar en contacte amb el De-
partament de Socials.

Mentrestant, els hortolans conreen amb moltes ganes 
les seves parcel·les per poder obtenir les millors ver-
dures i hortalisses.

El Comú de la Massana ofereix un conjunt de serveis 
adreçats a les persones que reben un tractament de 
quimioteràpia. Ara ha editat un document que recull 
els diferents recursos i que s’ha distribuït en diferents 
punts d’assistència mèdica per tal que tothom se’n 
pugui beneficiar. L’oferta inclou des de sessions de 
reiki per millorar el benestar fins a un banc de perru-
ques o el Grup d’Ajuda Mútua, que posa en contacte 
persones amb problemàtiques semblants.

El grup de dòmino de la Casa Pairal va quedar guanya-
dor al Campionat Interparroquial de Jocs de Taula. Es 
tracta d’una trobada per fomentar la relació entre la 
gent gran del país i passar una bona estona. Felicitats a 
les guanyadores, Bernadette Riquelme i Paquita Cam-
poy! I també una felicitació a Esperanza Prieto, que va 
quedar segona en rummikub.

Cada any, els padrins se’n van de viatge, en una ini-
ciativa de la Casa Pairal, conjuntament amb el Comú 
d’Ordino. El viatge és sorpresa i enguany la destinació 

ha estat Turquia. Els ha encantat conèixer les mes-
quites, navegar pel Bòsfor i recórrer la Capadòcia.  A 
banda del viatge també s’organitzen diverses sortides.

Cada cop hi ha més gent gran que està en forma. 
Però no és només això, sinó que molts s’atreveixen a 
competir per posar-se a prova. Fa unes setmanes es 
van celebrar els Jocs Esportius de la Gent Gran. Un 
fort aplaudiment a tots els participants i felicitats als 
guanyadors!

CELEBRACIÓ DEL DINAR DE LA GENT GRAN

VIATGE A TURQUIA

JOCS ESPORTIUS 
DE LA GENT GRAN

RECURSOS 
ONCOLÒGICS JOCS DE TAULA



L’equip de monitors de la Massana ha dissenyat una 
oferta d’estiu perquè els nens, de 3 a 11 anys, es di-
verteixin i provin noves experiències. Els Esports 
d’Estiu ofereixen una àmplia varietat d’experiències, 
ja que cada dia és una aventura. Però també hi ha l’op-
ció de les setmanes temàtiques, amb vuit propostes 
diferents, que van de la cuina a la música, la bicicleta 
de muntanya, les activitats aquàtiques o la dansa.

OBJECTIU: QUE ELS NENS PASSIN LES 
MILLORS VACANCES!
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Ens agraden els joves inconformistes, que reclamen 
activitats que s’adaptin als seus gustos. D’aquí han 
sortit les propostes per a aquest estiu:

• Estiu Jove: cinc setmanes pluridisciplinàries, amb 
activitats que van des de les vies ferrades fins a la 
introducció al món dels castellers o les gimcanes.

• Tot Esport: els qui només tenen el cap en les 
activitats esportives poden triar descens o skate.

• InspirArt: els qui volen treure l’artista que porten 
dins poden optar pel teatre musical o el grafit.

D’altra banda, també tornen les Setmanes Joves 2019, 
una alternativa esportiva i lúdica per a joves de 10 a 
17 anys organitzada pels set comuns. Aquí a la Mas-
sana hi haurà una setmana de descens però també 
altres opcions com la setmana a Andorra a Peu, vòlei 
platja, vela i parkour.

AQUEST ESTIU, ACTIVITATS PER A TOTS 
ELS GUSTOS!

Boni Pérez, Andria Ercoli i Serni Ribera van ser els 
campions de les tres categories de la 13a edició del 
Torneig Escolar de la Massana d’escacs, però cal feli-
citar els setanta-cinc participants, que van demostrar 
tenir un bon nivell i un sa esperit de competitivitat.

PER ALS JOVES, MÀXIMA ADRENALINA

ESCAC I MAT

UN ESTIU MOLT VARIAT I DIVERTIT
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Els usuaris de L’Esplai s’han acomiadat d’aquest curs 
amb una obra de teatre molt divertida, inspirada en 
el viatge pel món que està fent un dels seus monitors, 
l’Oriol. Ha estat una bona experiència artística i una 
bona manera d’aprendre geografia.

El 3 d’agost torna la Travessa de la Massana i Ordi-
no, que enguany tindrà el seu recorregut per l’Aldo-
sa i Anyós, amb sortida i arribada a la plaça de les 
Fontetes. La Travessa és molt més que una cursa de 
muntanya, ja que pretén ser una festa familiar. Així 

que, a banda del recorregut, també hi ha una divertida 
gimcana.

Ja podeu fer les inscripcions a l’Oficina de Turisme o 
al web eventselit.com, on trobareu tota la informació.

L’ESPLAI FA 
VACANCES FINS 
AL SETEMBRE

UNA TRAVESSA MÉS FAMILIAR

Deu alumnes de la Massana van participar al Con-
sell dels Infants, en representació dels tres centres 
escolars de la parròquia: Escola Andorrana (Guillem 
Camp, Francesc López, Anna Berenguer i Carla Puig), 
Escola Francesa (Martina Bringueret, Adrìà Lechantre 
i Candela Reyes) i Àgora Internacional (Hugo Guirao, 
Marta Piqueras i Guillem Mestres).

Els cònsols i la consellera d’Educació van presidir el 
Consell en el qual es van aprovar propostes com la 
millora del camí escolar o la campanya per a netejar 
espais públics i zones de muntanya.

Una vegada més, els infants han demostrat la seva ca-
pacitat d’argumentació i les seves ganes de contribuir 
activament al benestar de la parròquia. Felicitats als 
tres centres educatius!

EL CONSELL DELS INFANTS, 
UNA EINA PARTICIPATIVA



21 www.lamassana.ad

El Cos de Voluntaris de la Natura (CVN) ha tancat 
la seva setena edició amb cinc joves que han seguit 
el curs i que han demostrat que estan preparats per 
a treballar en els sectors de la jardineria i la gestió 
forestal.

Volem remarcar el bon nivell dels joves d’aquesta 
edició, que han treballat de valent en les pràctiques 
sobre el terreny, com l’enjardinament de la zona d’es-
barjo del camí de l’Església, la reconstrucció de les 
escales d’accés al camí ral per les Moles d’Anyós o 
les intervencions als boscos i camins de la parròquia.

Us desitgem el millor futur laboral!

Recordem que el CVN és un projecte impulsat pel 
Comú de la Massana emmarcat dins el programa 
Focus 16/20 de foment de l’ocupabilitat del Govern 
d’Andorra. A hores d’ara és un projecte consolidat i 
que cada vegada obté el suport de més empreses i 
entitats. Els actuals patrocinadors són: Carisma, Bo-
mosa, Assegurances Generals, Creu Roja, Tot Natura, 
Fundació Julià Reig, Centre Comercial Andorrà, Na-
tura Activa i Càritas parroquial.

JOVES FORMATS EN JARDINERIA 
I GESTIÓ FORESTAL

NOVA TEMPORADA 
DE PASTURES

PROMOCIÓ CONJUNTA 
DELS ESPAIS PROTEGITS 
D’ANDORRA

El Comú de la Massana du a terme cada temporada 
diverses millores per tal de garantir la seguretat 
del bestiar que peix a les muntanyes durant els 
mesos d’estiu. Totes les accions estan coordinades 
conjuntament amb els ramaders de la parròquia, amb 
els quals es manté un contacte constant.
Aquesta temporada s’ha construït un pas canadenc 
a la zona de Percanela, a Arinsal, amb la finalitat que 
el bestiar no pugui sortir més enllà dels límits de les 
pastures. Altres accions previstes són la millora del 
tancat de Setúria i la renovació de les instal·lacions 
de sanejament de la pleta. A més, també es renovaran 
tres coms situats dins la zona de pastures i es 

recuperarà un tram de l’empedrat del Parc Natural 
del Comapedrosa amb la finalitat de millorar 
l’accessibilitat tant de les persones com del bestiar.
Una de les novetats d’aquesta temporada és que hi ha 
un ramat d’ovelles pasturant a la unitat pastoral del 
Comapedrosa, més amunt del refugi, amb la finalitat 
de fer una neteja del sotabosc i dels prats per evitar 
el risc d’incendi i conservar la biodiversitat.
El tret de sortida de la temporada de pastures va 
tenir lloc el 17 de juny. Si aneu a passejar per Setúria, 
veureu quin goig fan les muntanyes amb el bestiar 
que hi peix.

Durant el mes de maig de 2019 s’ha enllestit un fu-
llet promocional dels espais protegits d’Andorra, que 
inclou el Parc Natural del Comapedrosa, el Parc Na-
tural de la Vall de Sorteny i la Vall del Madriu-Perafi-
ta-Claror. Els continguts, que han estat desenvolupats 
pels equips tècnics respectius, inclouen una descrip-
ció del patrimoni de cada espai, els equipaments i les 
activitats disponibles, els refugis guardats, els itinera-
ris recomanats i la normativa bàsica. El fullet, d’una 
extensió de 65 pàgines, ha estat dissenyat per l’agèn-
cia creativa Pixel amb la col·laboració d’Andorra Tu-
risme. Aviat es presentarà públicament i es difondrà 
principalment en format digital.
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EL PARC NATURAL 
DEL COMAPEDROSA 
A LES ESCOLES

OBERT EL CONCURS 
DE FOTOGRAFIA DE 
NATURA

EL CIC, CENTRE DE DINAMITZACIÓ 
MEDIAMBIENTAL

EMBELLIMENT DE L’ACCÉS DEL PARC 
NATURAL DEL COMAPEDROSA

CELEBRACIÓ DE LA 
FESTA DEL MEDI 
AMBIENT

El Centre d’Interpretació del Comapedrosa s’ha 
convertit en molt més que un espai de difusió del 
nostre entorn natural, ja que durant tot l’any s’hi 
organitzen tallers i sortides al voltant del medi 
ambient. Cal remarcar la bona acollida de totes les 
propostes, com el taller de cosmètica natural o la 
sortida de descoberta de la fauna del Comapedrosa.
A més, l’espai s’ha renovat amb l’embelliment de 
l’accés i la renovació dels serveis.

Durant el mes de gener d’enguany es van portar a 
terme un total de vuit activitats educatives per als 
alumnes de l’Escola Andorrana de la Massana. Aques-
tes activitats, que van tenir lloc a les aules amb la par-
ticipació d’uns 150 alumnes, van versar sobre la fauna 

vertebrada del parc i van incloure diversos jocs. Els 
alumnes implicats duran a terme, durant el mes de 
juny, una sortida guiada al parc, amb l’objectiu d’am-
pliar i aprofundir en els continguts tractats.

El Parc Natural del Comapedrosa rep un elevat nom-
bre de visitants durant la temporada d’estiu, que hi 
venen atrets per l’espectacularitat dels paisatges. 
Cada any s’hi fan diverses intervencions, tant a nivell 
d’estudi com de conservació del medi, senyalització 
o millora de les infraestructures. En aquests mo-
ments s’està treballant en el disseny de l’embelliment 
de l’accés principal del parc i aviat començaran les 
obres. Molts visitants, quan arribaven al dic d’Arinsal, 
es trobaven amb el dubte de cap on tirar, per això es 

col·locarà un rètol indicador a la façana principal del 
dic. A més, també se senyalitzarà i s’embellirà l’accés 
principal a l’espai protegit, al riu Pollós. L’embelliment 
seguirà una estètica atractiva i integrada al paisatge 
en el context del parc natural i la seva biodiversitat.

El que ja s’ha acabat és la instal·lació d’un lavabo al 
costat de la caseta d’informació del parc, per oferir 
un millor servei als excursionistes.

Per primera vegada els set comuns s’han posat 
d’acord per organitzar activitats educatives a les es-
coles durant la Setmana del Medi Ambient, en unes 
jornades que finalitzaren el 2 de juny amb la Festa del 
Medi Ambient. L’objectiu és conscienciar i educar els 
infants i els adults sobre la importància de conservar 
el medi natural i adoptar hàbits més sostenibles

El tema d’aquesta quarta edició del concurs són les 
pedres del parc. Per tant, podeu fer fotos de cons-
truccions que continguin pedres, com els orris, els 
murs de pedra seca...

Envia’ns les teves fotos a cic@comumassana.ad fins 
al 8 de setembre.

Pots guanyar vals de compra en material fotogràfic.

Les fotos guanyadores de l’any passat van ser impres-
sionants, no et sembla?

Fotografia guanyadora del 1r premi, de Sergi Valls

Fotografia guanyadora del 3r premi, 
de Alander Giménez
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MILLORA DELS BERENADORS

REFUGI COMPTATGE DE VISITANTS

PUNTS DE 
RECOLLIDA

Amb la finalitat de recopilar dades reals sobre la 
freqüentació del Parc Natural del Comapedrosa, 
aquest estiu s’han instal·lat dos nous ecocomptadors: 
un a l’accés principal del parc (pel circuit interpretatiu) 
i un altre al camí del refugi del Comapedrosa. Fins 
ara només hi havia un ecocomptador al coll de les 

Cases, instal·lat dins el projecte europeu del Camí 
del Retrobament.
Amb aquests tres comptadors s’obtindran dades 
fiables sobre el nombre de visitants del parc. La idea 
és anar ampliant aquests dispositius a fi de tenir la 
màxima informació.

Durant aquesta campanya d’estiu es portaran a terme 
els treballs de millora de quatre berenadors: els del 
Roc de la Savina, la Font del Mallol, el riu Pollós i la 
Font del Bisbe. La intenció és anar homogeneïtzant la 
imatge dels berenadors de la parròquia i fer-los punts 
atractius per als senderistes.

A més, al del Roc de la Savina s’hi instal·larà un 
mirador, amb una taula panoràmica que assenyalarà 
els diferents pics del parc.

El 6 de juny es va obrir el refugi guardat del 
Comapedrosa. Us recordem que si voleu pernoctar-
hi cal fer reserva prèvia al telèfon 324361.

El refugi disposa de quaranta-vuit places dividides 
en quatre habitacions. Ofereix serveis de menjador 
i també té dutxes amb aigua calenta, que funcionen 
amb energia solar.

Continua la campanya per a millorar els punts de 
recollida de deixalles. D’una banda, s’ha ampliat el 
nombre l’illetes, amb nous punts a l’avinguda de Sant 
Antoni, a l’encreuament de Sispony i a diversos punts 
d’Arinsal i de Sispony.
D’altra banda, s’han millorat les illetes, tant a nivell 
visual com pel que fa a l’accessibilitat als contenidors 
tant per als usuaris com per als operaris de recollida. 
S’han instal·lat portes a la banda que dona a la 
carretera, per tal que els operaris no hagin de fer la 
volta. En canvi, els ciutadans poden llençar la brossa 
des de l’interior de la vorera.



Durant els últims set anys ha compatibilitzat 
les seves dues vocacions: l’advocacia i la 
política. Des del mes d’abril, però, ha hagut 
d’aparcar el seu bufet d’advocats per poder 
esdevenir cònsol menor de la Massana, con-
vertint-se d’aquesta manera en la primera 
dona que ostenta el càrrec a la parròquia.

La premsa ha destacat el fet que sigui la primera 
dona cònsol menor que té la parròquia. Per a vostè 
és important?

Tot el que impliqui acostar-se cada vegada més a la 
igualtat és important. La nostra societat és hereva 
d’un sistema patriarcal que ha donat lloc a veritables 
abusos dels uns sobre els altres. I crec que això és 
molt injust. S’ha de continuar treballant contra la dis-
criminació, però ja no només entre dones i homes, 
sinó en tots els àmbits. S’hauria de fer principalment 
a través de l’educació, a les escoles, a la televisió... que 
haurien de generar una nova consciència de la socie-
tat. Però, a banda d’això, i tornant al Comú, he de des-
tacar que les dones hi estàvem molt representades. 
De fet, aquests darrers quatre anys a la majoria érem 
sis dones i cinc homes.

Com valora aquests mesos com a cònsol menor?

Han estat intensos, de molta feina. Per a mi ha re-
presentat una continuïtat, perquè al Comú treballem 
d’una manera transversal i, per tant, ja coneixia tots 
els temes. Hem treballat de valent en tots els projec-
tes que tenim en curs, com la remodelació del nucli 
antic o la reforma integral del Prat del Colat. També 
voldria destacar que ja estem tancant la darrera fase 
per poder disposar de tot el cadastre de la Massana. 
I d’aquí a finals d’any acabarem de tancar el pla d’in-
versions.

Set anys i mig des que va entrar al Comú. Quin balanç 
en fa?

Un balanç positiu. Ha estat un període de la meva vida 
molt enriquidor i m’ha aportat un ampli coneixement 

de la parròquia. De fet, el coneixement ja el tenia, per-
què he nascut i crescut a la Massana, però és veritat 
que el meu pas per l’Administració m’ha permès veu-
re l’altre costat de les coses. T’adones que hi ha un 
gran treball i molta implicació per part de tots els 
professionals col·laboradors del Comú. Treball que no 
es veu i que sovint no es valora, però que és molt ne-
cessari perquè tot surti bé i la Massana sigui el que és.

Vostè ha liderat els canvis al POUP. En què s’ha mi-
llorat?

La nostra voluntat des del començament va ser fa-
cilitar el desenvolupament urbanístic i potenciar la 
construcció. Cal destacar que quan vam entrar al 
Comú l’any 2012 hi havia una crisi general bastant im-
portant en tots els sectors, però especialment en el 
ram de la construcció. Cap al 2008 havia esclatat la 
bombolla immobiliària i el sector estava molt tocat, 
amb un munt d’empreses que s’havien donat de baixa, 
treballadors acomiadats que se’n tornaven als seus 
països d’origen... Aquesta situació també repercutia a 
les arques comunals, ja que els ingressos en concepte 
de llicències urbanístiques anaven a la baixa. Calia en-
degar accions clares de reactivació, que ajudessin els 
constructors i els propietaris i que al mateix temps 
asseguressin un futur sostenible per a la parròquia. 
Vam aplicar mesures com la rebaixa de la cessió, del 
15 al 5 %, o la disminució de la superfície de les unitats 
d’actuació. El resultat no es va fer esperar. Durant els 

sis primers mesos de rebaixa de la cessió ja ens van 
entrar deu sol·licituds per a la construcció d’habitat-
ges unifamiliars. Des llavors la Massana no ha parat de 
créixer, han estat 107 els permisos d’obra major

Cap on ha d’anar la Massana?

Ha de continuar creixent, però d’una manera contro-
lada. M’agradaria potenciar els habitatges unifamiliars 
perquè són construccions que s’integren a l’entorn de 
muntanya. Voldria una Massana en què les famílies hi 
visquin de gust. La família és la base de tot. Fa funcio-
nar el comerç de proximitat i demana serveis. Aques-
ta sensació de benestar també ha d’arribar al turista, 
que cada cop ens ha de visitar més durant tot l’any, 
ja que la nostra opció clara és la desestacionalització. 
Hem d’anar cap aquí: una parròquia que harmonitzi el 
benestar dels ciutadans amb una àmplia oferta turís-
tica de qualitat.

Com fer de la Massana una parròquia millor?

Tenint present que sempre hi ha un marge de millora, 
escoltant l’opinió dels ciutadans, dels empresaris i del 
teixit associatiu. Creiem en el potencial de la nostra 
parròquia, en els punts forts com són l’entorn natural 
i l’estació, i hem d’aprofitar els nostres recursos per 
a treure’n el millor partit. I, sobretot, farem una pa-
rròquia millor si continuem treballant d’una manera 
coherent i tenint sempre en compte les necessitats 
de tots els qui vivim a la Massana.

Comú de la Massana.   Av. Sant Antoni 29, AD400 La Massana.   T. +376 736 900   www.lamassana.ad

OLGA MOLNÉ,   CÒNSOL MENOR 

“LA MASSANA HA 
DE CONTINUAR 

CREIXENT, PERÒ 
D’UNA MANERA 
CONTROLADA”


