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Encarem amb optimisme i energia la rec-
ta final d’un any molt complicat en el qual 
hem treballat durament per revertir els es-
cenaris que s’han anat succeint. Un cop su-
perada la crisi sanitària, som davant una 
situació d’inflació i d’encariment de la vida 
per als treballadors i les famílies. En aquest 
context de crisi mundial és molt important 
que les institucions continuem treballant per 
garantir l’activitat i la generació de riquesa. 
A la Massana hem fet un pas de gegant en 
aquest sentit assegurant la sostenibilitat del 
principal motor econòmic de la parròquia, 
l’estació d’esquí. 

La creació de SETAP 365, amb la integració 
d’ENSISA i EMAP, ja s’ha traduït en múltiples 
impactes positius com són el forfet únic na-
cional, impulsat des de la parròquia; l’allibe-

UNA PARRÒQUIA  
EN CONSTANT MOVIMENT 

AGENDA
DISSABTE 24 DE DESEMBRE 
A les 17 h: Visita del Pare Noel, a la Plaça 
de les Fontetes. 
A les 17 h: Concert, a càrrec de Melicotó.
A les 18 h: Entrega de premis dels 
guanyadors del joc “A la recerca dels 
Menairons a la Massana”.
A les 24 h: Missa del gall, a l’església 
parroquial de la Massana.

DIMARTS 27 DE DESEMBRE 
A les 17.30 h: Cinema familiar, 
al Teatre de les Fontetes.

rament de les finances comunals de les obli-
gacions d’inversió a l’estació, que repercutirà 
en més recursos per invertir a la parròquia, 
i la recuperació del cànon a partir del 2031. 
Altres impactes positius són la revitalitza-
ció del sector turístic amb l’obertura de nous 
establiments hotelers i l’inici de la primera 
fase de la connexió esquiable entre Arinsal 
i Pal, prevista per a finals del 2023. A més, 
aquesta temporada s’ha portat a terme una 
important inversió de 2,5 milions d’euros per 
a la renovació íntegra de la restauració de les 
pistes d’Arinsal. 

La comercialització del forfet conjunt també 
representa un nou pas cap a la desestacio-
nalització, gràcies a la seva validesa hivern i 
estiu. Afavorir l’arribada de visitants al llarg 
de l’any és un objectiu que es treballa perma-
nentment des del Comú potenciant i protegint 
els nostres actius naturals. Així, a principis de 
l’any vinent rebrem les certificacions Starlight 
i Reserva Startlight, uns segells que avalen la 
qualitat del nostre cel amb uns elevats nivells 
de foscor i amb observatoris naturals com el 
coll de la Botella o el roc de la Savina. 

Els canvis a l’estació han ajudat a consolidar 
la bona salut de les finances de la corporació 
que ens han permès continuar invertint per 
millorar la qualitat de vida de tots els mas-
sanencs. No solament hem impulsat davant 

–
Olga Molné
Cònsol major de la Massana

el Govern la construcció de la desviació de 
la Massana, sinó que assumirem un tram del 
vial, que ja està en fase de redacció. Es troba 
igualment en procés d’acompliment un pla de 
xoc per a garantir el subministrament d’ai-
gua, la fase final de l’eixample de la carretera 
de Sispony, el projecte de trasllat del Servei 
de Tràmits a peu de carrer, la rehabilitació 
de la llar de jubilats, la renovació de la plaça 
de l’Església i la reforma integral del Camp 
de Santa Caterina. 

La millor inversió, això no obstant, són les 
activitats participatives que contribueixen a 
generar comunitat i a vertebrar la parròquia, 
a més de ser una referència a tot el país. Les 
fires com la Serenalla, el Vide Dressing, la Pi-
tavola o Andoflora són exemples d’esdeveni-
ments consolidats, que s’han convertit en un 
punt de trobada per a la gent de tot el país. 

Continuem endavant, amb aquest esperit de 
fer poble a través de la cultura, les tradicions 
i les fires i mercats. 

En nom de tot l’equip comunal, us desitjo 
unes bones festes nadalenques i la millor en-
trada al 2023. 

DIMECRES 28 DE DESEMBRE 
A les 17.30 h: Cinema familiar, 
al Teatre de les Fontetes.
A les 18 h: El Patge Reial rebrà les cartes 
dels nens adreçades als Reis d’Orient.

DIJOUS 29 DE DESEMBRE
A les 11.30 h: La Fada i l’any nou. A la 
biblioteca comunal. Sessió de contes a 
càrrec de Vanessa Silva. Places limitades. 
Reserva prèvia obligatòria al tel. 838 910.
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LA MASSANA,  
TERRITORI STARLIGHT 
El Parc Natural del Comapedrosa compta amb el millor cel fosc de tot 
el país i un dels millors del sud d’Europa. Els elevats valors de foscor el 
converteixen en una zona privilegiada per observar el cel nocturn. A la 
Massana tenim altres observatoris naturals privilegiats, com el coll de 
la Botella o el roc de la Savina. I a més, a tota la parròquia gaudim d’una 
bona qualitat de cel nocturn. Per això, a principis d’any, la Fundació 
Starlight lliurarà al Comú la doble certificació de Destinació Turística 
Starlight i Reserva Starlight. 
Andorra és un país únic per gaudir de les 
estrelles. I el millor punt, per la qualitat del 
cel fosc, és el Parc Natural del Comapedro-
sa i el seu entorn proper, un autèntic refugi 
de foscor, amb condicions excepcionals per 
a la pràctica de l’astronomia. Tant és així 
que des de fa uns quants anys s’organitzen 
Sopars amb Estels al coll de la Botella, apro-
fitant les pluges d’estels d’estiu. 

En aquest context, el Comú de la Massana 
va iniciar fa uns mesos el procediment per 
entrar a formar part de la xarxa de destina-
cions Starlight, un segell internacional que 
acredita una excel·lent qualitat de cel noc-
turn i la feina feta per a la seva protecció i 
que situarà la Massana i Andorra al mapa in-
ternacional de destinacions d’astroturisme. 
Per poder obtenir aquesta certificació, s’ha 
hagut de superar una exhaustiva auditoria 
portada a terme per experts en astrofísi-
ca i astroturisme que han valorat diferents 
aspectes, des de la foscor del cel nocturn 
fins al grau de contaminació lumínica de les 
zones urbanes de la parròquia. Els informes 
han arribat fa pocs dies i avalen que la Mas-
sana compleix els requisits per obtenir la 
doble certificació, que serà lliurada a prin-
cipis de l’any que ve. 

EL DRET A VEURE 
LA LLUM DE LES 
ESTRELLES 
A la Massana tenim la sort de poder veure la 
Via Làctia a ull nu, cosa que no pot assolir el 
80 % de la població europea, que viu sota cels 
lumínicament contaminats. Aquest valor pot 
esdevenir una gran oportunitat estratègica 
per al nostre país, ja que s’estima que l’astro-
turisme està experimentant un creixement 
anual del 300 % en els territoris que oferei-
xen productes turístics basats en el gaudi del 
cel nocturn. 

Aquesta certificació no solament comportarà 
beneficis en l’àmbit turístic, sinó també en el 
mediambiental, ja que exigeix el compromís 
de mantenir aquesta qualitat de cel nocturn 
aplicant una correcta il·luminació a tots els 
pobles de la parròquia. 

Si no se us ha acudit mai fer una sortida per 
veure les estrelles, us recomanem que aneu a 
un lloc fosc, especialment a les zones d’Arin-
sal o Pal, us integreu a la nit i gaudiu de l’es-
pectacle que ens ofereix el cel. 
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QUINS SÓN ELS 
AVANTATGES DE 
L’ASTROTURISME? 
L’astroturisme presenta una sèrie d’avantat-
ges que en fan una activitat molt adequada 
per fomentar-ne el desenvolupament: 

• La desestacionalització de la temporada 
turística. El cel es pot observar durant tot 
l’any i cada setmana ens ofereix objectes 
diferents. 

• L’aprofitament de les infraestructures 
existents. No cal fer grans inversions. Dis-
posem de punts idonis per a fer observa-
cions, com els miradors del coll de la Bo-
tella o del roc de la Savina. 

• La creació de nous productes turístics: 
observacions a ull nu o amb telescopis, 
sopars tematitzats, rutes guiades i inter-
pretades, vins i estels... 

• Una nova oportunitat professional: guies 
formats en turisme de les estrelles. 

El turista atret per l’observació dels estels 
és un tipus de turista conscienciat i respec-
tuós amb l’entorn natural. Té un interès cul-
tural i científic, i sol fer una despesa mitjana 
superior a altres perfils de visitant. 

Aquest producte és adreçat a tots els pú-
blics: a vegades són els més petits els qui 
animen els pares a assistir a una sessió d’as-
tronomia, i d’altres vegades parteix de l’in-
terès de tot el grup. 

ENLLUMENAT 
INTEL·LIGENT  

Tot i que dels informes dels auditors es 
desprèn que la Massana té un nivell baix de 
contaminació lumínica, el Comú s’ha com-
promès a aplicar mesures per a reduir en-
cara més l’impacte de l’enllumenat urbà so-
bre la qualitat del cel nocturn. 

La millor manera de prevenir la contamina-
ció lumínica tot reduint el consum energètic 
és il·luminant només les zones necessàries i 
sense sobrepassar els nivells d’il·luminació. 
A més, és important aplicar criteris d’efici-
ència, com ara que els fanals enfoquin cap a 
terra i no cap a l’horitzó. És fonamental no 
propagar la llum per garantir la bona quali-
tat del cel nocturn i no malbaratar energia. 

A més, sabíeu que la llum blanca/blava noc-
turna és perjudicial per als éssers vius i al-
hora per a les persones? Per això, quan una 
zona està il·luminada d’una manera correc-
ta i sostenible veurem un to groc ataronjat, 
mai blanc ni blavenc. 
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REPERCUSSIONS  
DE LA INTEGRACIÓ 
Pal Arinsal ha passat a formar part d’un gran 
projecte, per la qual cosa ha guanyat en 
competitivitat i visibilitat als mercats inter-
nacionals. Aquesta temporada s’han invertit 
més de 2,5 milions d’euros en la millora de 
serveis i equipaments. 

A més de tots els beneficis 
de la gestió conjunta 
sobre l’estació, també 
cal tenir en compte els 
avantatges que això 
comporta sobre les 
finances comunals. 

Amb aquest canvi de model, la Massana hi 
surt guanyant perquè les noves inversions a 
l’estació es fan des de SETAP 365, sense que 
el Comú hagi de desemborsar diners com 
passava fins ara. Això permet fer més inver-
sions a la parròquia, cosa que va en benefici 
de tots els massanencs. A més, a partir de 
l’any 2031, el Comú tornarà a cobrar un cà-
non, que es podrà revertir també en inver-
sions a la parròquia. 

El nou escenari repercuteix directament 
sobre el teixit empresarial. Les bones pers-
pectives de cara al futur de l’estació ja s’es-
tan traduint en la reobertura de dos hotels 
i la instal·lació d’un hostel al poble d’Arinsal. 

FORFET ÚNIC,  
LA GRAN FITA

Des de la Massana, fa anys que s’està impul-
sant la creació d’un forfet únic. Això ha estat 
possible gràcies al procés d’integració, que 
ha permès la comercialització conjunta dels 
dominis esquiables a través de Grandvalira 
Resorts. Es tracta d’un pas històric per al 
negoci de la neu al país. A més d’aquesta co-
mercialització conjunta també s’ha assolit la 
desestacionalització total, ja que el forfet és 
vàlid hivern i estiu. 

REUNIÓ DE POBLE 
SOBRE L’ESTACIÓ 
El canvi de model d’estació era una de les prioritats d’aquest mandat, ja 
que era urgent assegurar la competitivitat del principal motor econòmic 
de la parròquia i revertir-ne la situació financera. Així es va anunciar fa 
un any i mig en una reunió de poble. Des d’aleshores s’ha anat comunicant 
tot el procés, que va culminar amb la integració d’EMAP i d’ENSISA a la 
nova societat SETAP 365. El mes d’octubre passat es va convocar una nova 
reunió de poble per explicar l’evolució d’aquest procés, les inversions per a 
aquesta temporada i els projectes a curt termini. 

Grandvalira Resorts 
aglutina l’esport de la neu 
del país, amb més de 303 
km de pistes.

 Sota aquest gran paraigua hi ha els tres 
dominis: Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino 
Arcalís, cadascun amb els seus trets dife-
rencials i que conjuntament conformen una 
gran cartera, amb productes per a tots els 
públics. i la instal·lació d’un hostel al poble 
d’Arinsal. 
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RENOVACIÓ DE 
LA RESTAURACIÓ 
D’ARINSAL  
Al moment de definir les línies estratègi-
ques, el Comú de la Massana va prioritzar 
la renovació de la restauració d’Arinsal, tant 
pel que fa a l’espai físic com a la gastrono-
mia. 

Com va exposar la cònsol 
major a la reunió de poble, 
es treballa per assolir 
l’excel·lència des del punt 
de vista econòmic, però 
també des de l’experiència 
del client, i una de les 
claus és elevar el nivell de 
la restauració. 

Per això, aquesta nova temporada ja s’han 
inaugurat tres nous restaurants que subs-
titueixen els anteriors espais, amb concep-
tes molt actuals, amb materials càlids i una 
oferta variada i de qualitat per arribar a tots 
els públics: El Bistrot Cafè ubicat a la ter-
rassa de l’edifici Comallempla; el nou res-
taurant autoservei amb una carta de primer 
nivell; El Niu, un espai únic i sorprenent, 
que substitueix l’antic Obèlix, i el Piccolo, 
amb menjar ràpid de qualitat. 

A més de la restauració, també s’ha invertit 
en el sistema d’innivació i el control de re-
tracatge de les pistes. 

PROPERA FITA:  
LA UNIÓ ESQUIABLE 

SETAP 365 continua treballant per asso-
lir els objectius de sinergies i completar la 
integració, a més d’establir el pla estratè-
gic per als propers deu anys. Pel que fa al 
projecte de connexió esquiable entre Pal i 
Arinsal, ja fa mesos que s’hi està treballant a 
nivell tècnic. Es preveu que de cara a finals 
del 2023 se’n pugui portar a terme la prime-
ra fase, amb pistes vermelles i negres que 
requereixen poca modificació de terreny. 
Justament, la unió entre els dos sectors va 
ser un tema que va suscitar molt d’interès 
entre el públic de la reunió de poble, que ho 
va percebre com un pas positiu i necessari 
per al creixement de l’estació. 

A més de la restauració, també s’ha invertit 
en el sistema d’innivació i el control de re-
tracatge de les pistes. 
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HOMENATGE  
A L’AGENT  
JOSEP RAMOS  

El Comú va fer un reconeixement a la tasca 
de l’agent Josep Ramos, que es va jubilar el 
mes de setembre després de gairebé vint-i-
quatre anys al Servei de Circulació, els dar-
rers com a oficial. La cònsol major li va lliurar 
el pin del Comú de la Massana i li va agrair la 
seva implicació i dedicació, a més de desit-
jar-li el millor en aquesta nova etapa. 

L’1 de setembre va entrar en vigor la gra-
tuïtat del bus parroquial de la Massana, un 
servei de lliure accés tant per als residents 
com per als turistes. 

Aquesta mesura té el doble objectiu d’afavo-
rir la mobilitat sostenible i d’ajudar a l’eco-
nomia familiar. D’altra banda, pel que fa als 
turistes, es vol potenciar que es desplacin 
en transport públic per accedir a les dife-
rents activitats i visites que es facin dins de 
la parròquia. 

El resultat d’aquesta mesura ha estat un in-
crement del cent per cent de passatges res-
pecte al mateix període del 2021. En total, 
des de començament de setembre, s’han 
registrat uns 7.000 viatges. Tot i que el ser-
vei és gratuït, es demana als usuaris que 
disposen d’abonament que el presentin per 
tenir dades estadístiques. Per això, podem 
saber que la meitat dels viatges els fan per-
sones amb l’abonament de resident, un 40 
% corresponen a altres abonaments (targe-
ta magna, targeta blava, bus jove) i al voltant 
del 10 % són bitllets senzills gratuïts, o sigui 
de turistes o persones amb permís de tre-
ball temporal. 

Tot i l’augment de passatges, el clípol co-
munal no presenta saturació i pot oferir un 
servei correcte als passatgers. 

Durant aquests mesos també s’ha fet un rea-
justament de les línies per reduir el temps 
de trajecte i incrementar les freqüències.

 

TORNA EL CLÍPOL! 
Els busos de tot el país han recuperat el 
nom tradicional de clípol. Això ha estat pos-
sible gràcies al conveni de cessió per part 
de la societat Clípol SA, que van signar els 
cònsols de les set parròquies amb repre-
sentants de la companyia. 

Fa anys, tothom en deia clípol, un acrònim 
de Climent i Pol (el nom d’un dels dos funda-
dors de la companyia i el cognom de l’altre). 

L’acte de signatura del conveni va estar 
obert a tothom i va ser molt participatiu, 
ja que moltes persones van voler veure un 
clípol antic i participar en una taula rodona 
sobre la història d’aquest emblemàtic mitjà 
de transport. 

EL CLÍPOL GRATUÏT 
DUPLICA PASSATGES 
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RENOVACIÓ  
DE LA PLAÇA  
DE L’ESGLÉSIA 
Ja està gairebé enllestida la renovació de la 
plaça de l’Església. El paviment estava molt 
malmès i era urgent canviar-lo, ja que es 
tracta d’una zona de molt de pas. 

S’ha col·locat un granit 
més gruixut per garantir-
ne la durabilitat, tot 
conservant l’estètica 
actual. 

RENUMERACIÓ 
DELS EDIFICIS DEL 
POBLE D’ARINSAL 
Les darreres setmanes s’ha fet la renumera-
ció d’alguns edificis del quart d’Arinsal per 
tal d’ajustar la numeració a les dades cadas-
trals. El motiu és que hi havia algunes dife-
rències entre les plaques existents i les que 
constaven al Cadastre. A més, també s’ha 
procedit a numerar els edificis que fins ara 
no disposaven de placa. 

SANTA CATERINA, 
UN CANVI RADICAL 
En aquests moments s’estan fent les obres 
de la primera fase de la reforma integral del 
Camp de Santa Caterina, on s’habilitarà una 
renovada zona de skate park (patinatge) 
que comptarà amb un bowl amb una zona 
de iniciació i una altra zona més tècnica. A 
més, hi haurà el primer half-pipe (migtub) 
d’Andorra perquè els joves es puguin iniciar 
en aquesta disciplina. Aquesta fase es com-
pletarà amb un camp de futbol 7 de 50 × 35 
metres amb gespa artificial. 

La segona fase es portarà a terme l’any que 
ve, amb una pista de bàsquet i un circuit de 
cal·listènia. 

EL PARC MÉS ANIMAL 
El nou parc caní, situat a la zona del Pradet, 
es va inaugurar el mes de setembre i, des 
d’aleshores, està tenint una gran activitat. 

La infraestructura, de 750m2, disposa de zones 
de joc, una font i un espai de pipicà, a més 
de bancs per als propietaris. 

La creació del caniparc va ser una idea pro-
posada pels alumnes de l’Escola Andorrana 
dins el marc del Consell dels Infants. 

Tot i que el balanç de funcionament és molt 
positiu, ja que està rebent una bona afluèn-
cia, s’han detectat algunes conductes incí-
viques. A l’entrada del parc hi ha un cartell 
amb les normes d’ús que remarquen l’obli-
gació de recollir els excrements o mantenir, 
en general, l’espai en bones condicions. Es 
preveu instal·lar càmeres a fi de controlar 
la zona. 
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LA DESVIACIÓ DE 
LA MASSANA, UN 
PROJECTE A CURT 
TERMINI  

Davant l’augment del trànsit a la parròquia 
i conscients de les dificultats de mobilitat 
en hores punta, el Comú de la parròquia va 
proposar alternatives a la variant projectada 
al Pla d’Infraestructures Viàries del Govern. 
Finalment, l’alternativa acordada passa per 
sota de la serra de l’Honor. D’aquesta manera 
es posposa el tram més costós. Aquest canvi 
de traçat ha permès desencallar el projecte. 

Amb aquest nou traçat, el Comú s’ha de fer 
càrrec d’un tram del vial, que ja està en fase 
de redacció del projecte. Paral·lelament, el 
Govern ja ha inclòs en els seus pressupos-
tos la realització d’una part de la desviació. 

Tot i que en els darrers anys el Comú ha 
aplicat mesures per millorar el trànsit, són 
insuficients per evitar cues en hores punta 
i per això s’ha treballat per agilitar la cons-
trucció del vial. 

ESTALVI ENERGÈTIC, 
UN REPTE CONJUNT 
Davant la crisi energètica actual, els co-
muns tenen la responsabilitat de reduir al 
màxim el consum tant de l’enllumenat pú-
blic com dels edificis comunals. El Comú de 
la Massana ja ha adoptat una sèrie de mesu-
res per reduir el consum energètic, com ara 
apagar un dels dos llums dels fanals dobles 
de les avingudes de Sant Antoni, del Ravell 
i del Través. També es va decidir apagar la 

PLA DE XOC PER A 
LA XARXA D’AIGUA 

El Comú de la Massana portarà a terme un 
pla d’accions per millorar la xarxa d’aigua per 
garantir-ne l’abastiment de manera eficient. 

Primer de tot, es va fer una diagnosi dels re-
cursos hídrics, amb el corresponent informe 
d’actuacions a curt, mitjà i llarg termini. 

Amb el pla de xoc, que es portarà a terme 
de manera urgent, es pretén evitar que hi 
hagi talls en el subministrament a causa de 
possibles fuites o altres avaries. 

Els treballs consistiran a detectar les fui-
tes existents, sectoritzar la xarxa i fer-ne 
un aixecament. Dins el pla de xoc també 
s’inclou la instal·lació de vàlvules reducto-
res de pressió i la implantació d’un sistema 
de telegestió per disposar de dades fiables i 
reduir les possibles pèrdues d’aigua. La in-
versió estarà al voltant d’1,4 milions d’euros. 

il·luminació de les urbanitzacions entre la 
una a les cinc de la matinada. 

D’altra banda, s’està fent una inversió im-
portant per anar canviant les bombetes de 
vapor de sodi per leds. 

Pel que fa a la il·luminació nadalenca, s’han 
instal·lat una quarta part d’elements que en 
anys anteriors, amb una col·locació adequada 
per rebre el Nadal com cal. A més, tota la il·lu-
minació queda apagada a les dotze de la nit.
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FASE FINAL DE 
L’EIXAMPLE DE  
LA CARRETERA  
DE SISPONY 

Les obres de reforma integral de la carretera 
de Sispony avancen a bon ritme. Així, la unió 
a peu mitjançant voreres entre Sispony i el 
centre de la Massana ja està més a prop. 

Aquest projecte forma part del Pla d’Ama-
bilització i Pacificació de la Massana, que té 
per objectiu embellir la parròquia seguint 
criteris de seguretat i sostenibilitat. 

Recordem que l’any passat ja es va fer la pri-
mera fase de reforma d’aquesta carretera, 
que inclou l’eixamplament de la calçada, la 
construcció de voreres a banda i banda, la 
implantació de vegetació per reduir els ga-
sos contaminants i la disposició de zones de 
convivència. 

La intenció és que es pugui anar a peu amb 
seguretat i d’una manera agradable des de 
Sispony fins a la Massana. A més, recordem 
que dins el mateix pla d’embelliment també 
es va portar a terme la remodelació de la 
urbanització Costes de Teixidó, que con-
necta amb el centre de la Massana. 

Tots els projectes segueixen uns mateixos 
criteris, ja que l’objectiu és tenir una via pú-
blica més accessible i segura, amb elements 
que fomentin la sostenibilitat i la convivència. 

TRÀMITS,  
A PEU DE CARRER 
L’any que ve es farà  un canvi d’ubicació del 
servei de Tràmits amb l’objectiu de millorar 
el servei. El projecte es basa en la construc-
ció de les noves oficines a la planta baixa 
perquè estiguin a peu de carrer i millo-
rar-ne l’accessibilitat, a més de disposar de 
més espai i més punts d’atenció. 

LA NOVA CASA 
PAIRAL, UN  
ESPAI VERSÀTIL  
I ACOLLIDOR 

La Casa Pairal és un servei molt utilitzat pels 
padrins i padrines de la Massana. Molts hi van 
simplement a passar la tarda; d’altres s’apun-
ten a totes les activitats, i molts participen a 
totes les festes i celebracions. Calia, doncs, 
que el lloc fos ben acollidor, ja que és un punt 
de trobada i de diàleg, i que permetés fer di-
verses activitats alhora. Aquestes han estat 
les premisses de la reforma integral de la Casa 
Pairal. Aviat els nostres padrins i padrines es-
trenaran les noves instal·lacions! 
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COL·LABORACIÓ  
PER LES NEVADES 

Ja han caigut les primeres nevades de l’any 
i l’equip de via pública, format per divuit 
operaris, ja ha hagut de fer diverses actua-
cions. El protocol de treta de neu s’activa en 
el mateix moment en què comença a nevar. 

A partir d’aquí, els operaris comencen la 
treta de neu, prioritzant els accessos als 
serveis i a les escoles. 

Per poder accedir a tots els punts, és im-
portant la col·laboració de tothom. 

Cal tenir present que:

• Per facilitar la tasca dels operaris de treta 
de neu, s’ha d’aparcar correctament, sense 
dificultar el pas de les màquines llevaneu. 

• És obligatori retirar la neu del tram de vo-
rera corresponent al vostre habitatge. 

• En dies de nevades fortes, amb la targeta 
de prepagament, disposeu d’una tarifa es-
pecial de 4 € als aparcaments de la Close-
ta i el Farré Negre, de 20 h a 8 h. 

• Consulteu les xarxes de @mobilitat_and i 
@protecc

NOU PARC INFANTIL 
A ARINSAL  

A Arinsal calia renovar el parc infantil, però 
s’ha anat més enllà i s’ha canviat d’ubicació 
per millorar-ne l’accessibilitat. S’ha instal-
lat el terra de cautxú i diversos elements 
de joc perquè els infants es diverteixin al 
màxim. Encara falta acabar el llosat i algun 
detall, cosa que es farà quan les condicions 
ho permetin. 

NOVES ZONES 
D’APARCAMENT 

La creació de noves zones d’aparcament 
és necessària per donar servei tant als re-
sidents a la parròquia com als visitants. El 
centre de la Massana disposa de tres grans 
aparcaments, però queden allunyats d’al-
guns punts. Aquestes són les accions més 
recents: 

NOU PÀRQUING ALS BRECALS 
L’entrada de la Massana és una de les zones 
que més ha crescut. Per això el Comú va llo-
gar un terreny i l’ha habilitat per a aparca-
ment. La zona, que és operativa des de fa un 
mes, disposa de disset places, dotze d’abo-
nament i cinc de rotació. 
PLACES DE LLOGUER A L’EDIFICI MIKADO 
A la zona del Través també hi ha demanda 
d’aparcament. A l’edifici Mikado hi ha un am-
pli local que, arran d’un conveni de cessió, és 
de titularitat comunal. Ara s’està en la fase 
de proveïment de càmeres i control d’accés. 
Aviat es posaran a disposició en aquest lloc 
una vintena de places de lloguer 
MANTENIMENT DELS APARCAMENTS  
DE LES BERQUES A ARINSAL 
S’han pavimentat de nou els dos aparca-
ments de les Berques i s’ha repintat la zona, 
reorganitzant i millorant així la gran zona 
d’aparcament d’Arinsal. 
EL TRESQUER, UN PÀRQUING A SISPONY 
La reforma integral de Terra Mora, a la car-
retera de Sispony, ha comportat un reorde-
nament global en què es prioritza la segure-
tat i el pas dels vianants. El Comú ha llogat 
un terreny que en els propers mesos s’habi-
litarà com a aparcament. 
MÉS ESPAI PER A  
APARCAR AL MAS DE RIBAFETA 
La demanda d’aparcament a la zona del Mas 
de Ribafeta és molt superior a l’oferta actu-
al. Per donar resposta a aquesta necessitat, 
el Comú ha adquirit recentment un terreny 
que en dates properes s’habilitarà per solu-
cionar aquesta problemàtica.
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El fil conductor de les activitats nadalen-
ques a la Massana han estat els menairons, 
els mítics personatges que habiten el camí 
de les Pedres Blanques de Pal i que per Na-
dal decideixen sortir del seu bosc per jugar 
amb tots els infants.

La plaça de les Fontetes s’ha convertit en 
el Bosc dels Menairons, amb una ambien-
tació en consonància amb l’hàbitat natu-
ral d’aquests éssers diminuts. Per això s’ha 
guarnit amb materials naturals i amb ele-
ments com les falgueres, les plantes d’on 
neixen els menairons. No hi podien faltar 
els arbres encantats, en forma d’escala per-
què els infants s’hi puguin enfilar.

L’encesa de llums va ser molt participativa, 
ja que tant els infants com els joves i la gent 
gran van ser presents a l’acte. 

La vessant popular i de participació ciutada-
na és la base del Nadal massanenc i per això 
les accions estan concebudes per donar ca-
buda a tothom i en especial als infants.

MÚSICA DE 
PROFESSIONALS 
I DE FANS DEL 
KARAOKE

El Bosc dels Menairons és un escenari de 
conte on es van succeint activitats, com el 
concurs de karaoke, que va comptar amb la 
participació d’una dotzena de grups. Va ser 
una activitat molt divertida, amb un jurat 
que hi va posar el toc d’humor. The Panto 
Family, formada per membres del Club In-
ternacional d’Andorra, va demostrar el seu 
talent davant els micròfons i va ser merei-
xedora del primer premi, però tots els grups 
van rebre els aplaudiments del públic.

A més, les actuacions de grups del país han 
estat presents des del primer dia, des de 
Manu and the Vodka’s fins a Vibrand en Clau 
de Soul. Tampoc no hi han faltat la Gross-
band, les corals massanenques i l’Escola de 
Música de les Valls del Nord.

ELS MENAIRONS  
BAIXEN A LA MASSANA 
PER NADAL
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CREATIVITAT 
I EMOCIONS
Tallers de guarniment de l’avet, de decora-
cions amb fusta o de corones de paper han 
estat algunes de les propostes del Bosc dels 
Menairons, que continua fins a final d’any 
amb sessions de contes i cinema familiar.

La màgia és present a tot arreu, com en el mà-
ping “El Vaixell Insígnia”, de Dandream, que 
ha deixat amb la boca oberta petits i grans.

També hi ha hagut actuacions de ball, tallers 
de coreografies i xocolatades.

EL JOC DELS 
MENAIRONS
La Massana convida tothom a “caçar” me-
nairons, amb un joc virtual a través dels dis-
positius mòbils. Cada dia, deu menairons 
s’amaguen en llocs diferents, pels racons i 
establiments del cap de parròquia.

L’activitat gaudeix de la 
participació de més de 
quaranta establiments, 
que han fet aportacions 
perquè els premis siguin 
fantàstics.

Més enllà de la data del lliurament de pre-
mis, l’aplicació es mantindrà oberta durant 
tota la temporada d’hivern perquè tothom 
pugui passar-s’ho bé buscant i trobant els 
menairons.
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Per mantenir un bon equilibri mediambiental, cal portar a terme una 
acurada gestió forestal, tal com es feia antigament. L’objectiu del Comú 
de la Massana és recuperar aquesta pràctica, ja que és fonamental per a 
mantenir-los amb bona salut, evitar incendis i protegir els nuclis habitats.
Aquest any ja s’han augmentat les interven-
cions previstes als boscos i l’any vinent es 
continuarà en aquesta línia d’acord amb el 
Pla d’Ordenament Forestal (POF) de la Mas-
sana, entre altres actuacions, amb la neteja 
dels perímetres urbans, és a dir, els boscos 
que s’han anat estenent en fons de valls fins 
a arribar a les poblacions. Concretament 
s’actuarà a les zones properes a Escàs i Sis-
pony, en una franja d’entre 50 i 100 metres, 
i també als marges de la carretera de Pal i a 
la pista del roc de l’Àliga.

Entre les accions dutes a terme aquesta 
darrera tardor destaca la neteja del bosc 
de l’Aldosa i la de la pista del Pla de l’Estany, 
aquesta darrera molt important, ja que dona 
accés al dipòsit d’aigua que subministra la 
major part del poble de la Massana, a més 
d’interessar altres serveis com poden ser les 
intervencions dels cossos de Bombers i de 
Banders. Bona part de les branques i troncs 
resultants de la neteja retornen al medi, ja 
que es trituren i el producte s’espargeix per-
què actuï com a adob natural. En tots els 
casos, i especialment en el dels treballs que 
es van portar a terme a Arinsal al Mas de Ri-
bafeta, vora del camí del coll de les Cases, es 
van trossejar els troncs perquè qui volgués 
es pogués emportar lliurement la llenya.

A nivell tècnic, a més d’estar previstes les ac-
tuacions al POF, totes les intervencions dis-
posen d’una direcció facultativa per part d’un 
enginyer forestal que estableix els criteris 
de sanejament dels boscos, amb l’objectiu de 
garantir-ne l’estabilitat. Per tant, només es 
tallen els arbres poc vigorosos, amb capça-
des desequilibrades, que posen en perill la 
salut del bosc i que també podrien compor-
tar danys personals en cas de caiguda.

BOSCOS AMB BONA SALUT

LA PITAVOLA, LA 
FIRA DE MUNTANYA 
DELS PIRINEUS
La Pitavola del Comapedrosa va celebrar la 
seva segona edició amb motiu del 19è ani-
versari del Parc Natural del Comapedrosa, 
amb un gran èxit de participació en totes 
les activitats i amb una alta afluència a la 
fira mercat de muntanya. En aquesta edi-
ció, va créixer encara més la participació 
dels productors locals i dels artesans, que 
mostraven la seva tècnica i oferien tallers.

El públic va quedar encantat amb la qua-
litat dels productes, però també amb les 
activitats, com ara les sortides per anar a 
buscar bolets o per observar les estrelles, 
així com amb les xerrades tècniques que es 
van oferir per explicar la gestió de la fau-
na d’Andorra i els plans de caça del Govern, 
l’estratègia per valorar els productes locals 
i afavorir el desenvolupament sostenible, la 
gestió forestal com a eina adaptativa al can-
vi climàtic —a càrrec del nostre col·labora-
dor el Parc Natural Regional des Pyrénées 
Ariégeoises—, i finalment l’explicació sobre 
la protecció del cel fosc per gaudir de les 
estrelles.

La gastronomia també és una part impor-
tant de la Pitavola. Els restaurants d’Arinsal 
van estar plens durant tot el cap de setma-
na, tant pel que fa a la Ruta de la Tapa com 
als menús especials.

Com a record, ens queda la Serenalla, crea-
da pel ferrer artístic Jordi Illamola i que po-
dem veure a l’entrada del Parc Natural del 
Comapedrosa, que justament l’any que ve 
compleix vint anys. Ho celebrarem com cal!
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KOMTOKA, 
CAMPANYA PER  
A FOMENTAR L’ÚS  
DE LA DEIXALLERIA 
DE LES VALLS DEL 
NORD
Fomentar la reutilització és un dels eixos 
principals de la Deixalleria de les Valls del 
Nord, servei públic concessionat des del 
mes d’agost passat. Per tant, des d’ara, el 
Comú de la Massana i el Comú d’Ordino 
treballen conjuntament amb Pirinenca de 
Serveis, l’empresa especialitzada que gesti-
ona el servei de deixalleria de les dues par-
ròquies.

S’ha posat en marxa la campanya Komtoka, 
destinada a incentivar que els ciutadans va-
gin a la Deixalleria a dipositar els objectes 
voluminosos (mobles, electrodomèstics...) i 
els residus perillosos i que té com a eix cen-
tral la nova web deixalleriavallsdelnord.ad, 
concebuda perquè sigui molt útil, amb un 
apartat on es publica la llista amb els ob-
jectes disponibles que es poden recuperar i 
donar-los una segona vida (mobles, bicicle-
tes, esquís, joguines...).

La Deixalleria és oberta de 
dilluns a dissabte, de 8 a 16 h.

Com a record, ens queda la Serenalla, crea-
da pel ferrer artístic Jordi Illamola i que po-
dem veure a l’entrada del Parc Natural del 
Comapedrosa, que justament l’any que ve 
compleix vint anys. Ho celebrarem com cal!

CONTROL DE LES 
COLÒNIES DE GATS

A la Massana tenim vint-i-sis colònies de 
gats controlades i des del Comú es treba-
lla per anar esterilitzant els animals a fi de 
frenar-ne la reproducció. Aquest any s’han 
pogut esterilitzar una vuitantena de gats.

La gestió de les colònies de gats es fa a tra-
vés d’una empresa de control de plagues i 
també de l’associació Laika, que s’encarrega 
d’alimentar els animals i de netejar les di-
ferents zones, a més de resoldre possibles 
conflictes de veïnatge.

Davant l’interès de la població per aquest 
tema, fa unes setmanes es va fer una reunió 
pública per informar sobre les actituds que 
s’han de tenir. És fonamental que els veïns 

GOSSOS: L’ADN  
ELS IDENTIFICA
A la Massana hi ha registrats uns 1.200 gos-
sos, segons les dades del Registre d’Animals 
de Companyia (RAC), dels quals un 75% es-
tan genotipats. Recordem que el genotipat-
ge és obligatori i que els propietaris que no 
hagin completat el procés poden ser objec-
te d’una sanció.

A partir de principis d’any es començaran 
a dur a terme anàlisis de les femtes que no 
s’han recollit al carrer. Mesos enrere es va 
desplegar una àmplia campanya informati-
va i, ara que tothom n’està al corrent, es co-
mençarà a multar les conductes incíviques 
que es detectin, cosa molt demanada pels 
ciutadans, que volen que els carrers esti-
guin nets i en bones condicions.

no alimentin els gats amb restes de men-
jar i a qualsevol lloc, ja que cada colònia ja 
disposa de punts d’alimentació, sotmesos a 
seguiment i control per part dels col·labo-
radors que hi porten pinso.

També és important no quedar-se un gat 
a casa ni abandonar-hi cap animal, ja que 
causa desequilibris a la colònia, sobretot si 
no està esterilitzat.

També és important que si teniu un gat com 
a animal de companyia i el deixeu sortir al 
carrer, a més de dur collar, porti també un 
xip identificador. D’una altra manera, podria 
ser capturat i esterilitzat, com es fa amb els 
gats abandonats.

Si esteu interessats a col·laborar com a ali-
mentadors, us podeu posar en contacte 
amb Laika, al telèfon +376 344 600.!
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LA MASSANA 
CICLOTURÍSTICA 

Posicionar la Massana com a destinació ci-
cloturística a partir d’una oferta de qualitat 
i d’una estratègia conjunta entre el sector 
públic i el sector privat: aquest és l’objec-
tiu del Pla de Foment del Cicloturisme, en 
el qual s’han implicat els agents econòmics 
de la parròquia. 

Una trentena de professionals de la restau-
ració, l’hoteleria, els serveis turístics i el co-
merç estan participant en les reunions per 
establir les futures línies de treball. 

VISITLAMASSANA, 
LA NOVA PÀGINA 
WEB TURÍSTICA 
La nova pàgina web turística del Comú de 
la Massana, www.visitlamassana.ad, s’ha 
posat en funcionament aquesta tardor, amb 
una bona acollida per part dels visitants, 
que en destaquen l’àmplia informació i el 
contingut visual. 

El nou lloc està concebut perquè el visitant 
pugui gaudir d’una experiència immersiva 
abans de provar la ruta o l’activitat, ja que 
cada punt d’interès turístic està acompa-
nyat per vídeos i fotos, a més de la descrip-
ció i la geolocalització. 

EL VIDE DRESSING 
BAT RÈCORDS! 
PRÒXIMA CITA DEL 
MERCAT DE SEGONA 
MÀ, DEL 5 AL 7 DE 
MAIG 
Més de noranta parades, amb una oferta 
molt variada i àmplia i moltíssims visitants 
durant tot el cap de setmana: aquest és el 
balanç de l’edició de tardor del Vide Dres-
sing, el mercat de roba i complements de 
segona mà, que va haver de duplicar l’espai 
per donar cabuda a l’alta demanda. 

El més important és que s’està assolint 
l’objectiu de fomentar l’economia circular i 
allargar la vida dels productes. 

L’edició de la primavera ja té dates: del 5 al 
7 de maig. Estigueu atents a les xarxes de @
lamassana perquè les inscripcions s’obriran 
a l’abril! 

L’Oficina de Turisme disposa d’una pantalla 
tàctil en la qual els visitants poden consul-
tar la web i tenir una descripció acurada de 
cada proposta per gaudir al màxim de l’ex-
periència. 

A més, també s’ha activat el canal d’Insta-
gram @visitlamassana, amb l’objectiu de 
difondre l’oferta massanenca d’una manera 
atractiva. 
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TURISME FAMILIAR 
La nova pàgina web turística del Comú de la 
Massana, www.visitlamassana.ad, s’ha posat en 
funcionament aquesta tardor, amb una bona 
acollida per part dels visitants, que en desta-
quen l’àmplia informació i el contingut visual. 

El nou lloc està concebut perquè el visitant 
pugui gaudir d’una experiència immersiva 
abans de provar la ruta o l’activitat, ja que 
cada punt d’interès turístic està acompa-
nyat per vídeos i fotos, a més de la descrip-
ció i la geolocalització. 

L’Oficina de Turisme disposa d’una pantalla 
tàctil en la qual els visitants poden consultar 
la web i tenir una descripció acurada de cada 
proposta per gaudir al màxim de l’experiència. 

A més, també s’ha activat el canal d’Instagram 
@visitlamassana, amb l’objectiu de difondre 
l’oferta massanenca d’una manera atractiva. 

LA MASSANA 
FOGONS 
INCORPORA LA 
GASTRONOMIA 
SOSTENIBLE 
Els criteris de la gastronomia sostenible són 
presents a totes les accions que impulsa el 
Comú de la Massana, conjuntament amb 
els restaurants de la parròquia. Això ja va 
ser ben visible a les Jornades de Cuina de 
Tardor, que presentaven uns menús amb 
protagonisme del producte local i de tem-
porada. A més, es van fer activitats comple-
mentàries, per viure experiències i desco-
brir el món de la gastronomia sostenible. 

Per exemple, van tenir 
molt d’èxit els cursets de 
cuina d’aprofitament, que 
parteix de la base que no 
s’ha de llençar cap resta 
d’aliment. 

També es va fer una sortida per recol·lec-
tar els bolets de manera correcta i una gra-
ellada per aprendre a utilitzar els fogons i 
preparar la millor barbacoa. 

La Massana Fogons torna al mes de febrer, 
aquest cop amb les Jornades de Cuina 
d’Hivern, que oferiran els millors plats dels 
mesos més freds de l’any.
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Origen. Així es titula el darrer disc de la Beth, 
un treball ple de melodies purament pop can-
tades amb la delicadesa interpretativa que 
caracteritza l’artista de Súria. 

Les noves cançons —en català, castellà i an-
glès— destil·len una sonoritat que abraça 
l’electrònica i el folk, amb tornades que capti-
ven l’oient gràcies a la particular veu esquinça-
da de la Beth; un calaix ple de cançons, noves i 
llunyanes, carregades de sinceritat i d’energia 
positiva. Coproduït a mitges entre la Beth i l’Al-
bert Solà, Origen parla de temes tan diversos 
com l’amor, el desamor, els fills, l’esperança, 
d’una illa i una mica de la vida en general. 

La proposta més poètica 
arribarà de la mà de Lluís 
Cartes, que en el seu nou 
disc musica i canta diverses 
poesies d’autors catalans 
i clàssics, com “Dona’m 
la mà”, de Joan Salvat-
Papasseit, o diversos sonets 
de Shakespeare. 

Pel que fa a joves talents, el SAM comptarà 
amb Fénok, Eugènia Correira i Helena Mar-
sol, a més de Wawer i Green Note. Una de 
les novetats és la incorporació d’un espec-
tacle infantil, amb Líquid Dansa. 

Al SAM també hi ha un espai per al cant 
coral, enguany amb l’Orfeó Lleidatà com a 
convidat. També pujaran a l’escenari de Les 
Fontetes l’Andorra Gospel Cor, les corals 
Sant Antoni i Les Orenetes, la Coral Casa-
manya i l’Orfeó Andorrà. 

BETH, AL SAM 2023 
EL 21 I EL 22 DE GENER, A LES FONTETES

El Sant Antoni Música, el SAM, va néixer l’any passat amb 
l’objectiu de ser una plataforma perquè els artistes del país 
presentin la creació pròpia. Tot i ser un festival local i d’àmbit 
nacional, en cada edició es convida un artista internacional 
per obrir una finestra a l’exterior. El SAM 2023 tindrà com a 
convidada la Beth i un ampli cartell d’artistes nacionals,  
com Lluís Cartes. 

PER FI, ESCUDELLA 
DE SANT ANTONI 
Segur que teniu moltes ganes de tornar a 
menjar la millor escudella del món: l’escu-
della de Sant Antoni de la Massana. Després 
de dos anys de parèntesi de la festa popu-
lar, a causa de la situació sanitària, aquest 
2023 es reprendrà gràcies al nostre fantàs-
tic equip d’escudellaires. 
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ENTREVISTA 

ADRIÀ TUDÓ:  
“TOCAR LA BATERIA  
ÉS TERAPÈUTIC” 

Què et va agradar  
de la bateria? 

Em va enganxar el ritme. Jo veia que la música 
clàssica no m’acabava de motivar. El meu pare 
es va apuntar a bateria i en va portar una a 
casa. La vaig provar i de seguida em va en-
ganxar. 

Quins beneficis  
té tocar la bateria? 

A més de divertir-te, et tranquil·litza. Arribes 
de la feina i, si estàs nerviós, et poses a tocar i 
alliberes tensions. És realment terapèutic. 

I per als infants també? 

Sí, i tant, i és especialment recomanable per a 
nens amb discapacitat o amb algun trastorn 
d’atenció. Va molt bé perquè es pot treballar 
la concentració i la coordinació. 

Com animaries  
algú a provar-ho? 

El professor de bateria de l’Escola de Música de les Valls del 
Nord, Adrià Tudó, va començar els estudis musicals de ben petit. 
Després de provar el piano i el clarinet, amb només dotze anys, 
va descobrir que el seu instrument era la bateria. 

Els diria que és un instrument molt versàtil: 
pots fer qualsevol tipus de percussió i acom-
panyar qualsevol tipus de música. 

I què els diries als pares 
reticents a apuntar els seus 
fills pel “soroll”? 

Els diria que hi ha bateries electròniques i ba-
teries “sordes” i ja no hi ha problemes amb els 
sorolls. Això ja no és una excusa! 

Quin nivell tenen els teus 
alumnes d’Ordino i de la 
Massana? 

Són principiants, acaben de començar al se-
tembre i estan aprenent a bon ritme. A finals 
de curs ja podran tocar dos o tres temes. Ja 
veieu que ràpid que se n’aprèn! 

LA FORÇA DE 
LA CULTURA 
TRADICIONAL 
El festival de dansa i cultura tradicional, el 
Contradans, es va celebrar el mes d’octubre 
amb un ple absolut en tots els espectacles 
i tallers, tant el de dansa com els dels ar-
tesans. 

L’Esbart Valls del Nord, l’Esbart Sant Romà 
i Nova Danza Galega van mostrar com la 
dansa tradicional evoluciona tot mantenint 
l’essència i les arrels. 

Felicitem l’Esbart Valls del Nord per aques-
ta gran iniciativa, que vol ser un referent 
en el món dels festivals de cultura popular 
i tradicional que tenen com a base l’arrela-
ment a la terra. .

CANVIAR 
DINÀMIQUES PER 
ACONSEGUIR LA 
IGUALTAT 

S’ha avançat molt, però no prou. La lluita 
per la igualtat entre dones i homes ha de 
continuar, trencant estereotips, treballant 
per assolir la igualtat real i aconseguint in-
volucrar els homes. 

Aquest va ser un dels eixos de la jornada 
“Dones: una mirada a la realitat que viuen 
les dones de la Massana”, organitzada amb 
motiu del Dia Internacional de la Dona Em-
prenedora. 

Es va projectar un audiovisual amb la per-
cepció de vuit dones massanenques de di-
ferents àmbits i tot seguit es va obrir una 
taula rodona que va ser molt participativa
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GENT GRAN,  
EN FORMA! 

El Comú de la Massana ha organitzat per 
a aquest curs un ampli ventall de propos-
tes esportives, culturals i de benestar per 
a la gent gran. Totes han tingut un alt nivell 
d’inscripcions, des del flamenc terapèutic a 
la risoteràpia, dues de les novetats d’aquesta 
temporada, totes dues enfocades a millorar el 
benestar emocional de la gent gran, al mateix 
temps que es diverteixen. També hi ha altres 
novetats com la dansa irlandesa, el curs d’es-
criptura o el taller de paraules antigues. 

A més, continuen els balls en línia, les sessi-
ons de moviment o el taitxí. 

Una de les activitats que té molt d’èxit és 
el taller de memòria, que cada any s’havia 
de desdoblar en dos grups per encabir totes 
les demandes i aquest curs s’ha hagut d’am-
pliar fins a tres. 

COMISSIÓ POPULAR 
SOBRE TEMES 
SOCIALS 
Detectar les necessitats socials de la gent de 
la parròquia per poder-hi trobar solucions. 
Aquest és l’objectiu de la comissió popular 
que s’acaba de crear, en la qual participen 
representants d’entitats socials de la par-
ròquia com l’Associació de la Gent Gran, la 
comunitat angloparlant, Carisma i Càritas. 
També hi participen professionals, com les 
treballadores familiars del Govern i la tre-
balladora de Socials del Comú. A nivell polí-
tic, prenen part en la comissió la consellera 
de Benestar Social i Gent Gran, Francesca 
Guerrero, i el conseller de Participació Ciu-
tadana, Guillem Forné. 

De moment, s’està treballant en l’assistèn-
cia a la gent gran, dins el marc del programa 
“Amb tu”, que es va posar en marxa a princi-
pis d’any. L’objectiu és detectar i ajudar per-
sones que viuen soles i que necessiten un 
acompanyament. 

LA MASSANA 
CREARÀ UNA 
BORSA DE 
VOLUNTARIS  

Aquest anunci es va fer durant l’acte d’ho-
menatge als 55 voluntaris que col·laboren 
de manera altruista en les activitats i els 
serveis comunals. 

Aquestes persones participen en els actes 
populars, com Sant Joan, Tots Sants, Carna-
val i Reis, i ofereixen activitats de benestar, 
com la sofrologia, el reiki o el taller de pa-
raules antigues. 

Cada cop hi ha més persones que volen ser 
voluntàries i per això es crearà una bossa de 
voluntaris, oberta a la participació de tothom. 
A més, es faran formacions específiques, per 
exemple, per a acompanyar la gent gran. 

Un aplaudiment als nostres voluntaris! 

Vols rebre per whatsapp tot  
el que es fa a la Casa Pairal? 

Contacte: 364 555

L’oferta es completa amb zumba, sofrologia, 
gimnàstica, ioga, aiguagim, francès i meditació. 

Però, a més de les activitats fixes, cada mes 
hi ha una llista de propostes que van des de 
passejades i xerrades fins als jocs de taula. 

D’altra banda, a la Casa Pairal se celebren 
totes les festes populars, com el berenar 
de Nadal, i també s’organitzen sortides; les 
darreres han estat a Saragossa i a Barcelo-
na. Ja veieu com tenen l’agenda! 
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El grup de teatre de la gent gran de la Massana no para de sorprendre’ns 
en cada nova actuació. Aquest cop, van portar a l’escenari de Les Fontetes 
una divertida obra titulada El Pessebre. El grup, dirigit per Fran Doonan i 
amb Sònia da Costa d’ajudant de direcció, està format per Estrella Alvite, 
Mari Carmen Martin, Salvi Muñoz, Pilar Pérez, Laura Rosado, Isabel 
Capellán, Isabel Lozano, Gregorio Cerviño, Mariona Rodríguez, Joan 
Antoni Cocollola i Xavi Vallejo. 

RECURSOS PER A 
ACOMPANYAR LES 
PERSONES QUE 
PATEIXEN CÀNCER
A banda del tractament mèdic, que és l’eix 
central d’un procés oncològic, les persones 
que pateixen càncer tenen a la seva dispo-
sició una sèrie de recursos per intentar mi-
llorar el seu benestar. 

El Comú de la Massana ha editat un tríptic 
informatiu, disponible als centres mèdics 
i també digitalment, amb la col·laboració 
de l’Associació Andorrana contra el Càncer 
(Assandca). 

Des de fa anys, el Comú, amb la col·labora-
ció  d’Andbank, disposa d’un banc de per-
ruques que constantment es va renovant 
gràcies a les aportacions desinteressades. 

També es compta amb la implicació de dues 
voluntàries que ofereixen de manera gra-
tuïta sessions de reiki i de sofrologia, unes 
teràpies complementàries que poden con-
tribuir a millorar l’estat físic, mental i emo-
cional de la persona. 

A més, el Comú està reactivant el Grup 
d’Ajuda Mútua (GAM), un espai d’acompa-
nyament entre iguals per enfortir la xarxa 
de suport social i compartir experiències 
per fer front a la malaltia i al tractament. 

El tríptic es va presentar el Dia Mundial 
contra el Càncer, el 19 d’octubre passat. 

EL PESSEBRE  
MÉS DIVERTIT

Després de dos anys de parèntesi, a causa 
de la pandèmia, els participants als Horts 
Socials de la Gent Gran van poder celebrar 
el final de temporada amb un pica-pica. Ells 
mateixos van portar diverses receptes fetes 
amb les verdures dels seus horts. 

Els onze hortolans estan molt contents 
d’haver participat en aquest projecte i pen-
sen repetir en properes edicions. 

GRANS HORTOLANS I BONS CUINERS
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EL PUNT 400 
COMPLEIX 12 ANYS

El Centre Jove de la Massana ha celebrat el 
seu dotzè aniversari. La xifra pren enguany 
un simbolisme especial, ja que el Punt 400 
és obert als joves a partir d’aquest número, 
els dotze anys. 

La festa es va animar amb diversos jocs, 
com un futbolí, una taula d’hoquei d’aire o 
una pista de futbol amb cotxes teledirigits. 

La música va anar a càrrec 
de Richy Vuelcom, a qui 
els joves ja coneixen, 
ja que ha fet tallers de 
discjòquei per als joves en 
diverses ocasions. 

Naturalment, no hi va faltar el pastís d’ani-
versari! 

LA PROPOSTA  
MÉS TERRORÍFICA 
Els joves del Punt 400 han demostrat un 
any més un talent que fa por! El Túnel del 
Terror, que es va fer per Tots Sants, va te-
nir tant d’èxit que es van haver d’obrir més 
passis per poder encabir tota la gent que en 
volia gaudir. Els joves s’ho van passar rebé 
amb la col·laboració de l’Associació de Frikis 
d’Andorra. 
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ELS ESTUDIANTS 
VISITEN EL COMÚ  

Aquesta tardor han visitat la casa comuna de 
la Massana diversos grups d’alumnes, tant de 
l’escola andorrana com de la francesa. 

Les cònsols Olga Molné i Eva Sansa i el con-
seller d’Educació, Joventut i Esports, Kevin 
Poulet, han contestat les preguntes que els 
visitants portaven preparades i també les 
moltes qüestions que han anat sorgint al 
llarg de cada sessió. 

Els alumnes han demanat sobre el funci-
onament dels diferents departaments del 
Comú i pel procés electoral. També s’han 
interessat pels diferents serveis i equipa-
ments. 

Els nens i nenes han demostrat que estan 
atents a l’actualitat informativa i han fet co-
mentaris i preguntes sobre l’augment del 
nombre d’habitants, la construcció o dife-
rents obres previstes. 

Un dels temes que més els ha interessat és 
la gestió forestal i la necessitat de sanejar 
els boscos per mantenir-los amb bona sa-
lut. Així mateix, també s’han interessat per 
qüestions com el significat de l’escut de la 
Massana o la història de la parròquia. 

BINGO INTER- 
GENERACIONAL  

Des de fa anys, els joves i els padrins de la 
Massana comparteixen estones de formació 
i de diversió. D’una banda, es fan tallers in-
tergeneracionals per aprendre els uns dels 
altres, com per exemple d’utilització del mò-
bil, en què els joves els ensenyen diferents 
aplicacions. I, d’altra banda, també gaudei-
xen plegats d’activitats com el bingo de Na-
dal, que ha estat més participatiu que mai. 
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Continuï la frase: La feina 
dels agents de circulació és... 
Ingrata, però necessària. Els agents fan una 
feina molt dura, en condicions meteoro-
lògiques sovint adverses i de vegades amb 
incomprensió per part de les persones que 
tenen conductes incíviques. Durant vuit 
hores són al carrer controlant el trànsit, 
l’estacionament correcte, el compliment de 
la normativa amb els gossos... i de vegades, 
quan criden l’atenció a algú, reben mostres 
de descontentament i fins i tot algun insult. 
Aquesta és la part més dura, tot i que també 
reben agraïments, i això per a ells és molt 
gratificant. Podríem dir que els agents són 
els primers a arribar quan passa qualsevol 
cosa com un incendi, un accident, un ro-
batori... Quan arriba el cos corresponent ja 
passa cadascú a desenvolupar la seva tasca, 
però l’actuació inicial dels agents de cir-
culació moltes vegades és decisiva i això la 
gent ho agraeix. 

Quins són els comentaris 
més habituals? 
“Només hi he estat dos minuts”, aquest és el 
més comú. Però amb les noves aplicacions 
podem comprovar que, en la majoria dels 
casos, aquests dos minuts poden arribar a 
ser mitja hora o fins i tot més. La gent no 
accepta ser sancionada: reconeixen que ho 
han fet malament, però diuen que no n’hi 
ha per a tant. Però mireu, per exemple, algú 
que aparca a la parada del clípol o en doble 
fila, ni que sigui uns minuts, això provoca 
un embús de com a mínim trenta o qua-
ranta cotxes. Els agents tenen l’obligació de 
vetllar per l’harmonia i per l’interès general. 

Hi ha desconeixement 
de les tasques que fan? 
Sí, la seva missió és ajudar el ciutadà. El 
problema és que han d’interposar sancions, 
quan cal, i això provoca que la gent els vegi 
com un servei repressiu. Però, al contrari, 
estan al servei dels ciutadans en tot mo-

JOSEP MARIA AGELL ABEL
CONSELLER DE CIRCULACIÓ

Ha dedicat gran part de la seva vida professional al món audiovisual i els 
darrers anys ha gestionat equips de persones. Josep Agell s’ha implicat 
en política des de ben jove, però mai en primera línia, “perquè reque-
reix molta dedicació i fins ara no tenia prou temps”. Com a conseller de 
Circulació, el seu despatx és el carrer, escoltant neguits de ciutadans i 
intentant vetllar per l’harmonia a la via pública. 

ment. Mireu, els agents són requerits per 
a tot: per a un esdeveniment esportiu, una 
sortida de la canalla, el control de l’ocupa-
ció a la via pública, el pas d’un gran vehicle, 
quan baixa un roc i, en general, per a aju-
dar en el que calgui. Per exemple, durant la 
pandèmia van portar medicaments a perso-
nes que no podien sortir de casa. 

Quina és la infracció  
més preocupant? 
En aquests moments diria que parlar amb el 
mòbil mentre es condueix. Està demostrat 
que molts accidents són per culpa del mò-
bil: la gent es distreu i hi ha topades, que de 
vegades queden en un ensurt, però que po-
den ser greus. Però hi ha gent que quan els 
paren per amonestar-los s’enfaden. Encara 
falta molta consciència al volant. El mòbil 
no s’ha d’utilitzar quan es condueix, però no 
només per evitar la multa, sinó també per-
què és un gran perill. 

I amb el control  
de gossos? 
La gent ens demana que es compleixi la 
normativa, perquè no volen tenir una par-
ròquia bruta o perquè no els agrada que un 
gos se’ls tiri a sobre. I és normal, ja que tots 
volem tenir una parròquia en bones condi-
cions. La majoria de propietaris estic segur 
que compleixen la normativa, però passa 
com amb tot, que per culpa d’una minoria 
es perjudica la majoria i sembla que tothom 
porti els gossos deslligats o no reculli els 
excrements. 
Una cosa amb què es troben els agents és 
que hi ha persones que se’ls encaren quan 
els demanen la documentació. La gent es 
rebota i els diu: “vostè no em pot demanar 
la documentació”, quan realment per llei 
estan capacitats per a demanar els papers 
quan fan controls relacionats amb els gos-
sos. Hem de tenir clar que aquests controls 
no es fan perquè sí, sinó per tenir una par-
ròquia en condicions. 

Quin és el principal problema 
que tenim a la via pública? 

El trànsit, en hores punta, encara és molt 
complicat, tot i que les mesures que hem im-
plantat estan donant bons resultats. Penseu 
que tenim el doble de vehicles que fa trenta 
anys i continuem tenint la mateixa carrete-
ra. Per això és tan important no entorpir el 
trànsit, ja que, com deia abans, una parada in-
correcta d’un cotxe en doble fila provoca una 
aturada de la circulació. 

Quina política d’aparcament 
se segueix? 
Estem intentant afavorir la rotació al cen-
tre de la Massana, ja que això beneficia el 
comerç i també les persones que venen a 
la parròquia. És important respectar les di-
ferents zones. Pel que fa als residents a la 
parròquia, ens trobem que actualment una 
família té dos o tres cotxes i només una pla-
ça i, per tant, han de buscar la manera de 
tenir un lloc on deixar-los. Al centre de la 
Massana hi ha tres grans aparcaments, però 
no n’hi ha prou, per això anem creant noves 
zones en llocs on és complicat aparcar, com 
per exemple a l’entrada de la Massana, on ja 
s’ha posat en funcionament el pàrquing dels 
Brecals. També hem comprat un terreny a 
Arinsal i intentarem anar ampliant les zones 
per aparcar. 

Què demanaríeu  
als ciutadans?
Que col·laborin per tenir una parròquia en 
harmonia, respectant les normes, i més ara 
a l’hivern, amb la neu. Si tots hi posem vo-
luntat, tindrem una parròquia més neta, 
més agradable i atractiva. En definitiva, 
penso que tots volem el mateix. 

La Massana és un bon lloc 
per viure-hi?
Per a mi és el lloc ideal, tenim comerços i 
serveis de tota mena i en un no-res ets a la 
muntanya. A més, si vius a la Massana o a 
Arinsal, pots sortir de casa a peu per aga-
far el telecabina i pujar a les pistes. I també 
m’agrada l’ambient que s’hi respira. M’agra-
da ser de la Massana.

“La infracció més preocupant és conduir 
amb el mòbil perquè pot tenir conseqüències greus”


