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BON NADAL

LA MASSANA
SOSTENIBLE: DEU
MESURES PER MILLORAR
LA QUALITAT DE VIDA
EN MARXA EL PROJECTE
DE REFORMA DELS NUCLIS
ANTICS DELS POBLES

La Covid precipita
la implantació d’un
Pla Estratègic a
Vallnord - Pal Arinsal
Nova ordinació de
Via Pública per a una
millor convivència

CAMPANYA PER PROMOCIONAR
EL SERVEI A DOMICILI DELS
RESTAURANTS MASSANENCS

ORGULLOSOS
DE LA NOSTRA
GENT
El 2020 passarà a la història com l’any
de la gran pandèmia. Aquest virus
devastador ha contagiat el món i ha
canviat la nostra manera de viure. Hem
hagut d’adaptar els nostres hàbits,
confinar-nos a casa i treballar amb
resiliència per superar les dificultats
econòmiques. Ha estat una lluita difícil
i els propers mesos encara haurem de
fer front a aquest enemic invisible amb
la distància social, la mascareta i la
higiene de mans com a principals armes.
Nosaltres mateixos o gent propera ha
emmalaltit. Hem hagut d’acomiadar
familiars i amics, moltes vegades des de la
distància.

Olga Molné
Cònsol major de la Massana

La població massanenca, igual que la de
la resta d’Andorra, ha sabut estar a l’altura
del repte que ens ha imposat la natura.
Ha sabut complir escrupolosament les
recomanacions de les autoritats sense
imposicions, ha mostrat la seva solidaritat
amb les persones més grans, ha posat per
davant la seguretat col·lectiva als seus
desitjos personals. L’equip que encapçalo,
juntament amb l’Eva Sansa, està orgullós
d’haver participat en aquest gran esforç
col·lectiu dels veïns i dels treballadors
públics en un dels moments més
complexos de la història recent del país.

AGENDA D’ACTIVITATS
D’HIVERN 2020
DIJOUS 24 DE DESEMBRE
A LES 17 H

Visita del Pare Noel.
A la plaça de les Fontetes.

A LES 17 H

Concert de nadales a càrrec
d’Encantant Nadales.
A la plaça de les Fontetes.

Cinema infantil a les Fontetes, El Nadal del
Sr. Branquilló, per a infants de 3 a 7 anys,
aforament limitat, entrades a la Oficina de
Turisme.

DIMECRES 30 DE DESEMBRE
A LES 17 H

A LES 24 H

Missa del Gall.

Cinema infantil a les Fontetes, L’origen dels
guardians, per a públic familiar, aforament
limitat, entrades a la Oficina de Turisme.

DILLUNS 28 DE DESEMBRE
A LES 17 H

DIMARTS 5 DE GENER
A PARTIR DE LES 17 H

Cinema infantil a les Fontetes, Ernest
& Celestine, contes d’hivern, per
a infants de 3 a 7 anys, aforament
limitat, entrades a la Oficina de
Turisme.
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DIMARTS 29 DE DESEMBRE
A LES 17 H

Els Reis rebran els infants a l’escenari de la
plaça de les Fontetes.

La situació ens ha obligat a reaccionar
amb celeritat per garantir l’assistència i el
suport als ciutadans que més han patit
la crisi sanitària i econòmica. A més, hem
contribuït al fons d’emergència del Govern
per fer front al coronavirus amb un milió
d’euros, cosa que ha afectat el pressupost
comunal. Però en el context actual tenim
l’obligació de ser solidaris i responsables.
Per tant, hem redissenyat totes les
partides del pressupost per adaptar-nos
a la situació canviant i així haurem de
continuar mentre duri la pandèmia.
Les prioritats de l’inici de l’exercici han
girat cap al suport explícit a les empreses,
al comerç de la parròquia i als nostres
restauradors tot reforçant la dotació de
l’àrea d’afers socials.
Com us deia, encara ens queda un
darrer esforç a tots plegats fins que la
generalització de la vacuna ens aporti
la immunitat de grup, però l’activitat del
Comú no s’ha aturat ni s’aturarà. Tenim
molts reptes sobre la taula i el futur de
l’estació d’esquí de Pal-Arinsal n’és un.
El pla de viabilitat, que us presentarem
el proper trimestre, haurà de dibuixar
el camp de neu del futur, modern i
competitiu. Tindrem temps per compartirlo i debatre’l.
Només em resta desitjar-vos unes bones
festes i un any nou ple de salut i benestar.
I recordar-vos la necessitat de respectar
les mesures de prevenció del contagi i les
recomanacions de les autoritats sanitàries
en totes les celebracions.
Bon Nadal!

CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ A

www.lamassana.ad
O AL CANAL DE TELEGRAM DE LA MASSANA
@lamassana

SÚPER LÓPEZ,
UNA ALTRA VEGADA
AL MUSEU LA
MASSANA CÒMIC
Fins al 16 de gener es pot visitar aquesta
exposició dedicada al personatge
més popular del dibuixant Jan, fidel
col·laborador del saló La Massana
Còmic. Aquesta vegada, la mostra està
dedicada al seu àlbum Viento en los
dedos, que va veure la llum la primavera
passada, en plena pandèmia.
A l’exposició es podran veure una vintena
de planxes originals, a més del seu
procés de treball per arribar a la pàgina
final publicada.

www.lamassana.ad

PLA D’ACCIONS
PER A UNA MASSANA
MÉS SOSTENIBLE
L

a Massana Sostenible. Aquest és el nom del conjunt d’accions que ha
posat en marxa el Comú amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida a
la parròquia i, sobretot, per garantir un bon futur per als massanencs.
Totes les accions corresponen a diferents objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

AQUESTES SÓN LES DEU ACCIONS CONCRETES QUE
EL COMÚ ES COMPROMET A TIRAR ENDAVANT:
1. CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI
A LES INSTAL·LACIONS COMUNALS I A VALLNORD – PAL ARINSAL.

5. INTENSIFICAR ELS RECURSOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMENT
DEL PARC NATURAL DEL COMAPEDROSA.

2. REALITZACIÓ D’UN PLA DE REDUCCIÓ I COMPENSACIÓ DE CO2.

6. DESCONTAMINAR EL TERRENY DEL CAMP DE TIR DEL PLA DE
BORRÀS TOT RETIRANT-NE EL PLOM ACUMULAT.

Restauració de la teulada de l’edifici comunal per millorar els
paràmetres de sostenibilitat.
Intervenció al carrer Costes de Teixidó, limitant-hi la circulació i
introduint-hi vegetació per millorar la qualitat de l’aire mitjançant
l’absorció de gasos contaminants.
Actuació integral a la carretera secundària 320, des del camí del
Pou de Sispony fins a l’entrada de la Massana: limitar-hi la velocitat
de circulació, construir-hi voreres i introduir-hi vegetació per millorar
la qualitat de l’aire.

7. COL·LABORAR AMB EL GOVERN PER MINIMITZAR L’IMPACTE DE
LES ACTUACIONS QUE AFECTIN ELS BOSCOS DE LA RIBERA DELS
RIUS, JA QUE ÉS UN ECOSISTEMA MOLT SENSIBLE.

8. ESTABLIR UN SISTEMA D’ENJARDINAMENT MÉS SOSTENIBLE,
LIMITANT LA FLOR DE TEMPORADA I OPTANT PER LES PLANTES
AUTÒCTONES I, EN ESPECIAL, LA PLANTA VIVAÇ, DE CARÀCTER
PERENNE I DE LLARGA FLORACIÓ.

3. POTENCIAR L’ENERGIA VERDA.
Objectiu 2022: una tercera part del consum d’electricitat a l’estació
de Vallnord – Pal Arinsal provindrà d’energies renovables.
Facilitar i fomentar el desenvolupament de centrals hidroelèctriques.
Substituir la pròxima caldera de gasoil per una de biomassa.

9. REDUIR ELS FITOSANITARIS QUÍMICS EN ELS TREBALLS DE
JARDINERIA.
10. AUGMENTAR ELS PUNTS DE RECOLLIDA DE RESIDUS.

4. INSTAL·LAR MÉS ECOCOMPTADORS AL PARC NATURAL DEL
COMAPEDROSA PER CONTROLAR LA CÀRREGA REAL DE VISITANTS
A L’ESPAI PROTEGIT.

www.lamassana.ad
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EMBELLIMENT RESPONSABLE
Al mateix temps que s’està analitzant el càlcul
de la petjada de carboni a les instal·lacions
comunals, també es dissenya un pla de reducció i
compensació de CO2, amb algunes accions que
ja s’estan portant a terme.
Una de les que ja s’està acabant és la remodelació
de la coberta de l’edifici de la Closeta, per
millorar-ne l’aïllament.
Una de les intervencions previstes es farà a Costes
de Teixidó, amb un projecte urbà d’embelliment
de la zona, ja que és un punt amb força vianants.
S’hi plantaran diverses espècies vegetals per
minimitzar l’impacte dels vehicles i millorar la
qualitat de l’aire. A més, s’hi limitarà la velocitat
dels vehicles.
També es farà una acció d’aquesta mena a la
carretera de Sispony, des del camí del Pou fins a
l’entrada de la Massana, un tram prioritari, ja que
cal dotar-lo de voreres per garantir la seguretat
dels vianants.

ANEM
EN BUS?
Descarrega’t l’App del bus comunal de la Massana
i podràs localitzar el bus en tot moment i saber
el temps d’espera, a més de comprar el bitllet
directament. Des de l’1 de desembre, amb el carnet
de bus lliure, la carta magna i la targeta blava
pots utilitzar el servei de bus parroquial. També el
poden utilitzar gratuïtament els menors de 6 anys.
Coincidint amb la nova concessió del transport
públic parroquial, també s’han habilitat dues
parades més, una al Bosquet i una altra als Oriosos.

ENERGIA
VERDA
Com a molt tard a finals de l’any 2022,
una tercera part de l’energia que es
consumeix a l’estació de Vallnord – Pal
Arinsal procedirà de fonts renovables.
Aquest és el compromís que ha adquirit
el Comú de la Massana per potenciar
l’energia verda.
Tot i que el projecte està en fase d’estudi, us podem avançar que aquesta
energia s’obtindrà a partir d’un parc de
plaques solars, possiblement a la zona
del Cubil.
També dins l’àmbit de l’energia verda, el
comú massanenc fomentarà el desenvolupament de centrals hidroelèctriques i
preveu substituir la pròxima caldera de
gasoil per una de biomassa, amb l’objectiu d’aprofitar els recursos dels nostres
boscos.
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PER A UNA
MILLOR
CONVIVÈNCIA

PASSEGEM ELS
GOSSOS SENSE
EMBRUTAR

APROVADA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE VIA PÚBLICA

L

’Ordinació sobre l’ús de les vies, dels espais públics i del medi natural és una de
les normatives més importants perquè afecta la bona convivència a la parròquia.
Del seu compliment depèn que els carrers, les places i els parcs estiguin en bones
condicions. Fa uns quants dies es va aprovar el nou text, amb algunes modificacions i
també amb articles nous, ja que calia una adaptació al context actual.
El no compliment de la normativa pot comportar sancions de 60 a 1.000 euros segons
la gravetat de la infracció.

REPARACIÓ EN LLOC DE SANCIÓ
Bona part dels actes de vandalisme —com els grafits o el trencament de mobiliari urbà— són comesos
per menors d’edat. Per tant, la sanció acabava anant a càrrec dels seus progenitors. Ara s’obre la via
perquè siguin els menors mateixos els responsables dels seus actes, reparant la seva acció mitjançant
treballs per a la comunitat. S’intentarà que la naturalesa de l’activitat tingui relació amb els fets
comesos. La durada diària de la mesura no excedirà en cap cas les sis hores i no pot suposar una
interferència en la seva activitat laboral o escolar. La durada dels treballs pot anar de les trenta hores
a les cent cinquanta i sempre es farà d’acord amb els pares o tutors del menor.

CUIDEM EL MEDI
Fer una acampada és una bona manera d’estar
en contacte amb la natura, però a partir d’ara,
per a grups de més de tres tendes, caldrà una
autorització i es podrà exigir una fiança que
cobreixi les despeses de recollida d’escombraries i
de restauració del medi natural, que només es faria
efectiva en cas d’incompliment de les obligacions.
D’altra banda, també caldrà que tinguin una
autorització els promotors d’activitats i de grans
esdeveniments al medi natural.

Pel que fa a la circulació de vehicles motoritzats
dins del medi, s’està acabant de redactar un
reglament específic, però us recordem que no
es pot accedir amb vehicles al Parc Natural del
Comapedrosa i que sempre cal respectar els
drets dels vianants i els béns privats.
L’encesa de focs també ha quedat regulada i
caldrà comunicar-la en cas de treballs agrícoles
i forestals o per esdeveniments festius com ara
correfocs, falles o fogueres.

Molts propietaris ja ho fan, però ara ha quedat
regulada l’obligatorietat de portar una ampolla
d’aigua per netejar les miccions dels gossos. De
fet, és responsabilitat de tots mantenir la via pública neta. Per tant, quan un animal l’embruta, cal
netejar-la immediatament. A més, està prohibit
que els gossos orinin a les parets i a les portes
dels edificis. Així doncs, tothom qui passegi un
gos ha d’anar proveït d’una ampolla d’aigua (de
50 cl com a mínim) i d’una bossa per recollir els
excrements.
D’altra banda, l’Ordinació també fixa que els
propietaris han de facilitar la identificació dels
animals si els ho requereix un agent de circulació
i del medi.
Com sabeu, els animals han d’estar inscrits al
Registre d’Animals de Companyia. A més, cal fer
la prova per determinar el genotipatge del gos.
Gaudim dels animals de companyia amb
responsabilitat!

LES BURILLES,
AL CENDRER

LA TRETA DE NEU ÉS COSA DE TOTS
Tot i que l’anterior ordinació ja ho contemplava,
s’ha aprofitat l’actual modificació del text per posar èmfasi en el punt que marca l’obligació dels
propietaris de netejar les voravies corresponents
a les respectives façanes i també de la retirada
de la brossa. L’obligació també inclou la treta de
neu o glaç per garantir el pas dels vianants. La

www.lamassana.ad

neu s’ha d’amuntegar en pessons, al costat de la
vorera i sense llançar-la a la calçada, per tal de
no embossar els embornals. Els serveis comunals
s’ocuparan de retirar la neu acumulada.
Assegureu-vos de disposar d’una pala o d’un altre
mitjà per retirar la neu de davant de casa!

Un dels residus més freqüents que veiem pel carrer
són les puntes de cigarreta. Per això s’ha acordat
l’obligació d’instal·lar cendrers a l’entrada de bars
i restaurants. Així doncs, els fumadors hauran de
ser curosos i utilitzar els cendrers, evitant així
embrutar les voreres.
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ACCIONS DE MILLORA
ALS NUCLIS ANTICS
DELS POBLES

MESURES PER
MILLORAR EL
TRÀNSIT
Des de fa mesos, el Comú de la Massana treballa
en el disseny d’un pla de millora del trànsit rodat
a la parròquia. La carretera de la Massana, la
CG4, suporta un elevat pas de vehicles com a
conseqüència del gran increment de població
a la Massana i a Ordino en els darrers anys. Els
problemes de trànsit es concentren al matí,
coincidint amb l’entrada a la feina i a les escoles, i
a la tarda, a la sortida de les escoles i el progressiu
retorn a la llar.

En els darrers mesos s’ha donat el tret de sortida
a un pla de millora de la part antiga dels pobles.
A Pal, s’ha refet una part de l’empedrat del nucli
antic i s’ha arreglat el safareig.
Dins el compromís d’embelliment i millora dels
nuclis antics dels pobles, també s’ha portat a
terme una intervenció a l’Aldosa, on s’han refet
les voreres i s’ha reconvertit un camí per fer-lo per
a vianants.

Després de comprovar el bon funcionament del
doble carril a l’altura de la rotonda de Sispony,
s’estan acabant els treballs perquè esdevingui
una instal·lació definitiva i no una intervenció en
un moment puntual del dia.

D’altra banda, a l’estiu es va donar el tret de
sortida al pla de millora integral del poble
d’Arinsal, un paquet d’accions que s’està portant
a terme conjuntament amb el quart. Una de
les darreres intervencions s’ha fet en un punt

D’altra banda, s’ha instal·lat una nova rotonda a
l’avinguda Sant Antoni en la confluència de Costes de Teixidó, amb l’objectiu d’agilitar el trànsit,
ja que els vehicles que baixen de les escoles es
distribueixen en les dues direccions.

emblemàtic del poble, a la font d’Arinsal, amb
la restauració dels coms. Pel que fa a treballs
de manteniment, s’han pintat algunes baranes
i s’han soldat les que estaven malmeses. També
s’han pintat les parets de la zona del camp de

A més durant dues franges horàries –de 8.30 a
9.30 h i de 16.30 a 17.30 h-, s’ha establert un únic
sentit de baixada per Costes de Teixidó. Pel carrer Major, s’ha fixat un únic sentit de pujada de
8.30 a 9.30 h i de 16.30 a 19.30 h.

tennis, on hi havia molts grafits, s’ha refet la
bionda perimetral del pàrquing i s’ha desbrossat
els marges del riu. La propera actuació es farà a
l’antic safareig i també està prevista la millora del
parc infantil.

CÀMERES PER MILLORAR LA
SEGURETAT CIUTADANA
El Consell de Comú de la Massana va aprovar
l’ampliació de la quantitat de càmeres de
vigilància, una eina que ha de permetre una major
protecció tant dels edificis comunals com dels
espais públics. La confidencialitat de les imatges
enregistrades està plenament garantida per
decret i només es poden utilitzar en els supòsits
previstos: la protecció d’edificis, la regulació dels
fluxos de vehicles, la constatació d’infraccions,
la protecció de l’ordre públic, la seguretat de les

persones i la prestació de socors. Alguns exemples
pràctics de la seva utilització poden ser conèixer
les causes d’un accident o detectar actes de
vandalisme.
Fins ara hi havia 48 càmeres i se’n preveu una
instal·lació progressiva fins a tenir-ne 79. Les
properes s’ubicaran al parc d’Arinsal, al carrer
Major i a la plaça del Quart de la Massana.
L’objectiu és tenir una parròquia més segura respectant sempre les dades personals.

L’ABOCADOR, A L’ALÇA
L’activitat de l’abocador comunal ha superat les
expectatives. Tot i el tancament durant el mes i
mig de confinament al sector de la construcció,
l’arribada de terres a l’abocador ha anat a l’alça,

6

un 46 % més que l’exercici anterior. Es tracta d’una
dada positiva, no solament pels ingressos que
percep el Comú, sinó també perquè evidencia la
bona evolució del sector.

OPERACIÓ
SUBSOL
Continuen les obres per millorar el subministrament d’aigua a la parròquia. Ja s’han acabat els
treballs de millora a les captacions dels Hortons,
a Sispony, i també s’ha reformat el dipòsit de la
Caubella per garantir el proveïment als equipaments de l’estació.
D’altra banda, també s’ha fet una ampliació de
la xarxa a la zona de les Molleres i al camí del Pou.
Pel que fa a l’exercici 2021, es destinaran 86.000
euros a rehabilitar el dipòsit de la coma del Colat
i 135.000 euros en reposició de la xarxa.

www.lamassana.ad

PLA ESTRATÈGIC VALLNORD PAL ARINSAL 2020-2040
E

l Comú de la Massana i Vallnord - Pal
Arinsal treballen en un Pla estratègic
per als propers vint anys, amb l’objectiu
de modernitzar l’estació i que continuï
sent competitiva a mitjà i a llarg termini.

Com a propietari únic de l’estació, el Comú de
la Massana té l’obligació de vetllar per la seva
viabilitat, ja que les pistes generen activitat
econòmica a la parròquia. La Covid ha perjudicat
la situació financera de tot el sector turístic. En el
cas d’EMAP SAU, la situació ens obliga a treballar
amb més celeritat del que era previst. Fins ara,
l’estació ha estat capaç de tancar els exercicis
amb un cashflow positiu, però arran de la crisi
epidemiològica, aquesta situació es revertirà.
A més, una estació d’esquí requereix inversions
potents i constants, cosa que no és sostenible
amb el model de negoci actual. Ara és el moment
de plantejar un nou model, que garanteixi una
injecció de capital per poder garantir la qualitat
de l’estació, de manera que continuï sent
atractiva per als turistes i que sigui capaç de
generar riquesa a la parròquia.

Ara per ara, l’únic inversor és el Comú de la Massana,
ja que, com sabeu, Estacions de Muntanya Arinsal
Pal (EMAP SAU) és una empresa al cent per cent
comunal.
El Pla estratègic parteix de la base que, per a la
prosperitat de l’estació i de la parròquia, cal un
canvi radical de model societari, amb l’ampliació
de la concessió a socis privats per tal de poder
créixer en serveis i activitats.
En aquests moments s’està analitzant com ha de
ser l’estructura accionarial, és a dir, l’equilibri entre
capital públic i capital privat. També s’està fent el
disseny del pla d’infraestructures imprescindibles
a mitjà i llarg termini. Un dels projectes clau serà

la unió esquiable entre Pal i Arinsal. També caldrà
valorar i analitzar la conveniència de dotar l’estació
d’una nova porta d’entrada per descongestionar
les actuals, potenciar l’arribada de nous clients i
desenvolupar noves activitats turístiques.
Quan finalitzi el procés d’estudi es farà una
presentació pública amb els mitjans adequats al
context sanitari actual. Recordem que el Comú
de la Massana es va comprometre, ja en l’anterior
mandat, a portar a terme una consulta popular
per decidir el futur de l’estació un cop es presenti el
Pla estratègic, amb l’objectiu que els massanencs
tinguin elements per valorar què és el millor per al
futur de la parròquia.

LA MASSANA ACTIVA ELS PAGAMENTS
A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB

SUBSCRIU-TE A
TELEGRAM!

Tothom qui vulgui ja pot fer els pagaments a través de la pàgina web www.lamassana.ad. L’únic
requisit per poder formalitzar les operacions és disposar d’un codi de barres, ja que cal introduir aquest
identificador en el moment de fer el tràmit.

Continuem optant per potenciar la informació
comunal, amb eines per arribar a tothom. Amb
aquest fi, el Comú de la Massana ha creat un
canal de Telegram per informar de les activitats
comunals, inscripcions, edictes...

Aquest sistema està pensat perquè els usuaris puguin dur a terme d’una manera fàcil el pagament dels
deutes pendents amb l’Administració i també el pagament de qualsevol servei.
En cas de no disposar d’un document amb el codi de barres, el podeu sol·licitar a
finances@comumassana.ad i se us farà arribar per correu electrònic.
Els pagaments a través de la pàgina web es fan mitjançant targeta de crèdit bancària.

COM T’HI POTS SUBSCRIURE?
1. DESCARREGA TELEGRAM A PLAY 			
STORE O A APP STORE.
2. UN COP COMPLETADA LA INSTAL·LACIÓ, 		
OBRE LA PÀGINA I BUSCA “LA MASSANA”.

DESCOMPTES PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS
A partir d’ara, les famílies monopartentals
gaudiran de les mateixes ajudes socials que les
famílies nombroses. Aquest és un dels canvis de
l’Ordinació de preus públics aprovada fa uns dies
pel Consell de Comú.

www.lamassana.ad

Podeu consultar tant les ordinacions de preus
públics com la tributària, així com el calendari
fiscal, al web www.lamassana.ad.
Per a qualsevol aclariment, us podeu adreçar a
finances@comumassana.ad.

TAMBÉ POTS
ESCANEJAR
AQUEST CODI.
3. PODRÀS VEURE TOTA LA INFORMACIÓ 		
QUE PUBLICA EL COMÚ. AQUEST CANAL NO 		
ÉS UN XAT, SINÓ UN MITJÀ D’INFORMACIÓ 		
DIRECTA. PER CONTACTAR AMB EL COMÚ 		
DISPOSES D’ALTRES VIES, COM LA PÀGINA 		
WEB O LES XARXES SOCIALS.
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EL MERCADET DE L’AVET
DONA EL TRET DE SORTIDA
AL NADAL

A la Massana mantenim l’esperit nadalenc i oferim
unes propostes culturals i de lleure ajustades a les
mesures sanitàries, en aquest moment tan delicat
en què és molt important la responsabilitat de
cadascú.
Seguint un protocol molt estricte, vam poder tirar
endavant el Mercadet de l’Avet, en el qual vam
poder comprar productes de proximitat i gaudir
de diversos espectacles d’artistes del país. Les
accions nadalenques sempre tenen en compte
els infants. Per això, el Mercadet ha mantingut la
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pista de gel i la caseta del Pare Noel, l’espai més
entranyable del recinte.
Però, a més, els nens hi han estat els clars
protagonistes, ja que s’han encarregat de
decorar l’arbre de Nadal que presideix la plaça
de les Fontetes. Tots els guarniments els han
fet els nens que han participat en el concurs
de decoració de l’avet. L’entrega de premis va
ser l’acte de cloenda del Mercadet, que s’ha
acomiadat per deixar pas a diferents propostes
per a aquestes festes.

www.lamassana.ad

POTENCIEM ELS
NOSTRES ARTISTES!
Un dels sectors més tocats per la crisi és, sens
dubte, el de la cultura. Per això, el Comú aposta
per tirar endavant accions de suport als artistes
locals, als quals es vol reconèixer el talent.
Pel que fa a la part musical, van pujar a l’escenari
de Les Fontetes els grups Melicotó, Juli Barrero &
The Hot Pockets i Green Note, a més dels alumnes
de l’Escola de Música de les Valls del Nord.

Al Mercadet de l’Avet també hi va haver lloc per al
talent jove, amb la companyia The Teen Project,
que va ser l’encarregada de l’acció d’animació
que va donar pas a l’encesa de la il·luminació
nadalenca.

PRODUCTES
DE
PROXIMITAT
Una de les novetats d’aquesta edició ha estat la
venda de productes oferts per establiments de
la Massana. El Comú es va fer càrrec de totes les
despeses del punt de venda, tant de les casetes
com del personal, ja que en aquest moment de
recessió econòmica es pretén donar un impuls
al comerç local. El Mercadet va oferir diferents
productes gastronòmics, de decoració i regals.
A partir d’ara es farà balanç conjunt amb els
participants per continuar millorant l’oferta.
Però, a més, els nens hi han estat els clars
protagonistes, ja que s’han encarregat de decorar
l’arbre de Nadal que presideix la plaça de les
Fontetes. Tots els guarniments els han fet els nens
que han participat en el concurs de decoració de
l’avet. L’entrega de premis va ser l’acte de cloenda
del Mercadet, que s’ha acomiadat per deixar pas
a diferents propostes per a aquestes festes.

REBREM
ELS REIS A LES
FONTETES!
Com cada any, els Reis d’Orient arribaran a la
Massana a cavall. La diferència respecte a anys
anteriors és que no faran un recorregut pels
carrers, sinó que entraran directament a la plaça
de les Fontetes, on els estarem esperant. Hi haurà
cadires repartides per tot l’espai per garantir la
distància de seguretat. I mentre esperem el torn
per saludar els Reis, hi haurà accions d’animació
perquè tots els nens passin una bona estona.

ELS GUIES DE MUNTANYA DE LA MASSANA TAMBÉ VAN TENIR LA SEVA
CASETA AL MERCADET per poder promocionar les seves activitats, que
van des de sortides amb raquetes fins a excursions nocturnes, activitats
d’alta muntanya, marxa nòrdica o banys de bosc.

Esperem els Reis amb il·lusió!

www.lamassana.ad
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DINAMISME I
APRENENTATGE
MUSICAL
La música és una constant de moviment,
evolució i exploració. Parlem d’una de les formes
de comunicació més antigues de la humanitat,
que ha format part de la nostra història al llarg
dels segles. De la mateixa manera que succeeix
amb la pintura o l’escultura, podem establir
una localització geogràfica i temporal tan sols
escoltant una melodia; cada cultura té el seu
segell propi, una manera única d’entendre la
música. Aquest món no deixa de reinventarse; cada dia coneixem nous gèneres musicals,
uns de completament innovadors i d’altres que
són arranjaments i reinterpretacions amb bases
d’altres gèneres ja coneguts.
És precisament aquesta manera de percebre
la música que ens ha portat a buscar nous
horitzons per a l’Escola de Música de les Valls del
Nord. Enguany iniciem un procés de reformulació
del concepte “escola”, tant en la forma com en el
fons. Com sabem, la música no solament s’aprèn
llegint un pentagrama. Volem que els nostres
joves, i no tan joves, busquin la seva vocació;
que experimentin i coneguin a través d’un ample
ventall d’ofertes formatives atorgant-los la
possibilitat d’entrar en contacte directe amb els
instruments i la seva història, i ja no tan sols els
clàssics de sempre, sinó aquells més desconeguts,
i que, viatjant per diversos estils ètnics, s’apropin
a la música electrònica, les músiques tradicionals
del Pirineu o les percussions, entre d’altres.

L’ENA APOSTA
PER LA CREACIÓ
ARTÍSTICA
MULTIDISCIPLINÀRIA

Guillem Forné
Conseller de Cultura, Dinamització i
Participació Ciutadana

Estem vivint temps convulsos i la música és una
gran via d’escapament d’aquesta amarga
realitat. Essent conscients de les dificultats que
ens toca passar, creiem fermament que la fórmula
d’aprenentatge via tallers de curta o mitjana
durada és la millor opció perquè tothom tingui la
possibilitat d’accedir-hi sense haver de fer front a
grans despeses. Tot i mantenir el format tradicional
d’aprenentatge de la nostra escola, la introducció
d’aquesta nova modalitat permetrà a l’alumne
conèixer i iniciar-se en diverses disciplines, fet que
li facilitarà l’elecció de la que més li convingui per
continuar amb la seva formació més endavant.

CONCERT DE
NADAL DEL COR
DE L’ÒPERA
D’ANDORRA
El Teatre de les Fontetes va ser l’escenari,
un any més, del concert de Nadal del Cor
de l’Òpera d’Andorra. El Comú continua
apostant per acostar l’òpera al gran
públic i per potenciar el talent local.

Properament donarem a conèixer el calendari
amb tota l’oferta formativa que l’escola posarà a
disposició de tothom de cara al segon semestre
del curs, amb la ferma intenció d’anar-la ampliant
l’any vinent.
Com a conseller de Cultura de la Massana, només
em resta animar-vos a tots a formar part d’aquest
projecte. Estic a la vostra plena disposició per rebre
totes aquelles idees, inquietuds i suggeriments que
ens permetin millorar cada dia més l’espectre cultural massanenc, perquè la Cultura és cosa de tots.

Credere és el nom de l’espectacle produït per
l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), que compta
amb diferents artistes escènics del país i que
combina dansa i moviment, text i música. L’estrena
va tenir una gran acceptació els tres dies en
què es van programar diverses funcions, ja que
l’aforament es va reduir a causa de la pandèmia.

LA CULTURA
NO S’ATURA!
El Govern i els comuns de Canillo, Encamp,
Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià
tiren endavant el projecte “La cultura no s’atura”
amb l’objectiu de donar suport als artistes del
país, però també per proporcionar als ciutadans
el suport i la qualitat emocional que ofereixen les
accions culturals.
El programa cultural, repartit per tot el territori,
es va posar en funcionament l’1 de desembre
i es tancarà el 27 de febrer amb més d’una
cinquantena de propostes en les quals s’han
implicat més de cent artistes i prop de cinquanta
tècnics i empreses del sector cultural.

CONSULTEU TOTA LA
PROGRAMACIÓ A
WWW.LAMASSANA.AD
O ESCANEGEU
AQUEST CODI
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L’OFICINA DE TURISME
ES RENOVA
Durant un mes, l’Oficina de Turisme ha estat de reformes, amb l’objectiu d’optimitzar l’espai, ja que s’hi
ha instal·lat el punt d’atenció al client de Vallnord Pal-Arinsal.
D’aquesta manera, es poden compartir recursos i treure el màxim rendiment al local, però també oferir
un millor servei al client, tant al turista com al públic massanenc, ja que en un mateix espai hi ha tots els
recursos turístics de la parròquia.

DEL
RESTAURANT
A CASA
Voleu saber quins restaurants
ofereixen aquest servei?

NOMÉS
CAL CLICAR
AQUEST CODI
CAMPANYA PER FOMENTAR EL MENJAR PER EMPORTAR-SE’N
El pla de dinamització “Impulsem La Massana” continua endavant, ara amb una campanya per
promocionar el sector de la restauració, un dels més tocats per la crisi sanitària i econòmica.

ES TANCA L’ACCIÓ
“EL COMERÇ DE LA
MASSANA S’HO VAL”
La campanya “El comerç de la Massana s’ho val”
va tenir tan bona acollida que en un mes i mig es
van esgotar els vals de descompte que s’oferien
per les compres fetes als establiments de la
parròquia.
Tot i que la fase de repartiment de vals es va
tancar el 15 d’octubre, la seva validesa no caduca
fins al 31 de desembre.
Recordem que es va fer una emissió de 50.000
euros en vals. Quan es tanqui la campanya
se’n podrà fer una valoració exhaustiva, ja que
es disposarà de dades sobre on han comprat
els participants per obtenir el primer tiquet de
compra i a quin establiment han bescanviat
posteriorment el val, unes dades que serviran a
l’hora de dissenyar noves accions.

La nova proposta consisteix a posar en valor els restaurants de la parròquia. En aquests moments en
què molta gent està teletreballant o es troba confinada, el menjar per emportar o els encàrrecs a
domicili són més útils i necessaris que mai.
El Comú s’ha posat en contacte amb tots els restaurants de la parròquia per portar a terme una
promoció conjunta a través de la pàgina web comunal i també de les xarxes socials.

UNA PARRÒQUIA
GASTRONÒMICA
Els restaurants massanencs passen per un nivell excel·lent
de qualitat i varietat. La prova en són les diferents jornades
gastronòmiques, la darrera de les quals s’ha celebrat aquesta
tardor. Els establiments s’han adaptat a totes les mesures que
requereix la situació sanitària i continuen participant en les
diferents accions per oferir uns menús atractius.
Les properes jornades seran el mes de febrer, amb la cuina
d’hivern com a protagonista.

www.lamassana.ad
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NOU MURAL
A LA FAÇANA
DEL CIC
Heu vist que bonic que queda el nou mural que dona la
benvinguda al Centre d’Interpretació del Comapedrosa?
El refugi del Comapedrosa, l’estany de les Truites, l’isard, l’àliga,
les muntanyes nevades... Tots aquests elements formen part de
la pintura de l’artista Rachel Ormiston.
Aquesta és una de les accions conjuntes del Comú de la Massana
i el Quart d’Arinsal per fer més atractiu el poble.

OBERTA LA 9a
EDICIÓ DEL CVN

ALLARGUEM LA
VIDA DEL PI DE
L’ESGLÉSIA!

L

a intervenció consisteix en una poda
profunda i la regeneració del sòl.

Aquest novembre es van fer els treballs de
recuperació del pi roig situat al parterre de la
plaça del Pi, al carrer Major de la Massana, davant
de l’església. Aquest pi centenari, catalogat com
a arbre singular per la seva edat —al voltant
de 250 anys—, presentava un estat de salut
molt deteriorat, amb moltes branques mortes i
problemes al sistema micològic del sol. Es tracta
d’unes patologies pròpies d’arbres que viuen en
el medi urbà. De fet, tot i estar situat en ple carrer
Major, el pi ha viscut més de dos segles.
La vuitena edició del Cos de Voluntaris per la
Natura es va tancar amb l’entrega de diplomes.
La novetat d’enguany ha estat la introducció de
la matèria de la construcció amb la tècnica de
la pedra seca, un sistema tradicional que pot
significar una bona sortida al món laboral, ja que
en el nostre entorn rural aquestes construccions
són molt presents i requereixen tècnics capaços
de fer-ne el manteniment i la reconstrucció.
El CVN és una formació completament gratuïta,
emmarcada dins el programa Focus 16/20 de
foment de l’ocupabilitat, adreçada a joves que
estan fora dels circuits educatiu i laboral i que
tenen ganes de formar-se en gestió forestal,
jardineria i ramaderia. . Per la part econòmica
i logística, compta amb la col·laboració de
Carisma, Tot Natura, Centre Comercial Andorrà,
Fundació Julià Reig, Bomosa, Creu Roja i Càritas
parroquial.
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Els treballs han consistit en una poda profunda de
reestructuració i manteniment, i una regeneració
del sòl per reactivar les arrels.
Per als massanencs, aquest pi té un alt valor
simbòlic i per això intentarem que visqui com més
temps millor.

PROGRAMA FOCUS 16-20
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, S/N
AD400 LA MASSANA
TEL.: + 376 816 693
A/E: focus16_20@govern.ad

www.lamassana.ad

SORTEIG
SORPRESA
Els padrins no han pogut gaudir enguany del
berenar de Nadal de la Casa Pairal ni d’altres
activitats pròpies d’aquestes festes. Però la il·lusió
del Nadal s’ha de mantenir i per això el Comú
va organitzar un sorteig entre tota la gent gran
de la parròquia. En total es van sortejar nou lots
gastronòmics d’establiments de la parròquia que
els afortunats van rebre amb molta alegria.

AL COSTAT DE
LA GENT GRAN
Aquesta temporada s’han hagut d’anul·lar les

A hores d’ara es continua en contacte amb les

activitats esportives i de lleure per a la gent gran

persones que ho requereixen.

perquè el més important és prevenir el contagi i,
com sabeu, el coronavirus és especialment cru
amb els padrins. Des de l’inici de la pandèmia, el
Comú de la Massana ha intentat que les persones

Sobretot, si viviu sols i necessiteu qualsevol tipus
de suport logístic o emocional, no dubteu a
contactar-nos.

que viuen soles se sentissin acompanyades. Per

D’altra banda, els majors de 65 anys poden

això, durant el confinament es va estar amb

obtenir el certificat de fe de vida de forma

contacte telefònic amb els majors de 65 anys.

gratuïta.

AJUDA I
ASSESSORAMENT
La prioritat absoluta en aquest moment de crisi
sanitària i social és estar al costat de les persones
que ho necessiten. Per això, el Comú ja va anunciar
que el Departament de Socials s’adaptaria a les
demandes dels ciutadans. En el que portem d’any
s’han atorgat ajudes per valor de 21.000 euros, per
tal de fer front a serveis com els esports d’estiu o
l’esplai o a la taxa del foc i lloc.
D’altra banda, també s’estan rebent moltes demandes d’assessorament, sobretot de persones
que s’han quedat sense feina o que demanen
informació sobre ajudes a l’habitatge.

www.lamassana.ad

Si necessiteu ajuda, no dubteu a contactar-nos.
Només cal que concerteu cita prèvia per evitar
esperes i també per garantir la confidencialitat.

PODEU TRUCAR AL TELÈFON 736 925
O BÉ ENVIAR UN EMAIL A
SOCIALS@COMUMASSANA.AD.
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EL SERVEI
DE L’ESPLAI
REFORÇA
PROTOCOLS
Els infants s’han acostumat ben aviat als
canvis que s’han hagut d’aplicar per garantir
les mesures sanitàries. S’han canviat les rutines
internes i la interacció entre grups, però L’Esplai
continua l’activitat tot adaptant-se a la situació
actual. El servei dels matins s’ha reforçat amb
dos monitors més, per poder cobrir les vint-i-cinc
unitats de convivència que s’han creat. En total,
el servei disposa d’un equip de quinze monitors,
a més dels tres joves aprenents que en aquests
moments hi estan fent les pràctiques.
Una novetat destacada és que enguany els
infants estan repartits en tres espais a fi de
garantir la distància de seguretat entre els grups.
A més dels dos centres habituals, també s’utilitza
la gran sala polivalent situada a la sisena planta
de l’edifici Els Arcs.

Els infants es desinfecten les mans cada cop
que entren i surten d’un espai. La mascareta és
obligatòria en tot moment i només se la treuen al
moment de berenar. Els espais s’airegen diverses
vegades al dia i també es desinfecten les joguines
i tot el material.
La xifra d’inscrits es mou al voltant de cent
trenta-cinc, tot i que probablement hi haurà un
augment a mesura que les famílies deixin de fer
teletreball.

MANTENIM
ELS HÀBITS DE
SEGURETAT!
Amb el començament del curs escolar també
s’ha pogut donar el tret de sortida a l’escola
de natació, una activitat que cada any té una
gran acceptació. Els infants porten mascareta al
vestuari i en el recorregut fins a la piscina. A més,
es garanteix la distància entre grups.
D’altra banda, el Comú dona suport als clubs
esportius de la parròquia, que ofereixen activitats
per als infants.

PUNT 400,
UN CENTRE
DINÀMIC
Els joves necessiten el seu espai. I també,
sovint, algú que els assessori i escolti les seves
demandes. Tot això ho poden trobar al centre
jove de la Massana, el Punt 400, on es fan moltes
activitats de dinamització durant tot l’any.
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L’entrada és lliure i cada jove tria els dies que hi
vol anar. L’assistència és de prop d’una vintena
de joves cada dia.
Però, a més, tenint en compte que els joves són
els millors usuaris de les noves tecnologies, es fan
activitats virtuals, com la xerrada sobre residus
invisibles o el Quiz per Instagram, que es van
portar a terme durant la Setmana Europea de
Prevenció de Residus.
A més, aquest any, els joves del Punt han format
part de la delegació andorrana que per primer
cop ha participat en la European Youth Work
Convention.

www.lamassana.ad

NEIX EL GRUP DE TEATRE JOVE
THE TEEN PROJECT

US PRESENTEM THE TEEN PROJECT,
EL NOU GRUP DE TEATRE JOVE DE
LA PARRÒQUIA.

Són: Inés Abrantes, Natàlia Canet, Nerea Gómez,
Leandro Afonso, Rafael de Sá, Rita Abrantes,
Xènia Roca i Júlia Bringueret.
La seva presentació pública va ser a finals de
setembre amb la seva primera obra, This is me, a
Les Fontetes.
Els assajos van començar via telemàtica durant
el confinament, sota la direcció de Frances
Doonan i Sofia Martins. I l’estrena va tenir tan
bona acollida que ja es van posar a treballar en
el seu segon espectacle, que vam poder veure al
Mercadet de l’Avet.
Un aplaudiment per als joves artistes!

ENS PINTEM
DE BLAU
PELS
DRETS DELS
INFANTS
El Comú de la Massana es va sumar al Dia Mundial de la Infància, promogut per la Unicef, amb l’objectiu
de posar en valor la veu dels infants i la necessitat d’actuar plegats pels seus drets. Els diferents
departaments es van tenyir de blau, però es va donar protagonisme als usuaris de l’Esplai i del Punt
400, que van portar a terme activitats relacionades amb els drets dels infants.
Un dels espais més visibles va ser l’església de Sant Cristòfol d’Anyós, que, per un dia, va canviar la
il·luminació habitual per un focus de color blau.

A COL·LE, PEL CAMÍ ESCOLAR!
El camí escolar es va posar en marxa seguint les recomanacions del Consell d’Europa i la Unicef, amb tres
objectius fonamentals: afavorir un accés segur i agradable als centres educatius, fomentar l’autonomia
i la capacitat d’orientació dels infants i animar-los a compartir els espais públics, tot plegat oferint-los
una acció de sociabilització.
El camí escolar parteix de l’avinguda de Sant Antoni, a les escales del camí de l’Església, i arriba a les
escoles a través d’un recorregut segur.
A més dels beneficis que comporta per als infants, també es tracta d’una bona opció per als pares, ja
que s’estalvien el trajecte fins a l’escola. Amb la major utilització del camí escolar també es notarà una
millora en el trànsit.
A la primavera es portarà a terme una campanya per reforçar aquesta via segura i saludable.

www.lamassana.ad
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Eva Sansa
Cònsol menor de la Massana

“HEM D’ESTABLIR LES BASES
D’UNA MASSANA PRÒSPERA”
C
ada dia es desplaça a diferents
punts de la parròquia per comprovar
com es desenvolupen els treballs o per
detectar incidències i recollir els neguits
que li expressen els ciutadans. Eva
Sansa combina la responsabilitat com a
cònsol menor amb la presidència de la
Comissió d’Obres, Via Pública, Parcs i
Jardins i Parc Mòbil.

Passa més hores al despatx o fora?
Tot i que m’agrada més supervisar la feina de
carrer, ja que és una bona manera de parlar
amb els ciutadans, aquest any he hagut de
passar moltes més hores al despatx. Desitjo
que aquesta pandèmia que estem vivint tingui
un final proper i que l’any vinent tornem a la
normalitat.

La principal fita d’aquest mandat?
Establir les bases d’una Massana pròspera. I
ho dic ara, en plena crisi econòmica a causa
de la pandèmia. Però és justament ara quan
hem de planificar el futur, decidir la línia que
volem per a la nostra estació, que és el motor
econòmic de la parròquia i del país. Entre tots
haurem de fer créixer l’estació i, al mateix temps,
impulsar tot el teixit comercial i empresarial de
la parròquia. Hi estem treballant intensament,
junt amb l’equip de Vallnord – Pal Arinsal, i aviat
presentarem les línies del que considerem que
hauria de ser el nostre full de ruta.

I per al dia a dia a la parròquia, quines
són les seves prioritats?

La principal prioritat és el benestar dels
massanencs i això passa perquè tot estigui en
harmonia. Reviso diàriament una per una totes
les incidències i miro de tancar-les amb la major
brevetat possible. Però hem de ser conscients
que tenim una parròquia molt extensa i que fem
un gran esforç per arribar a tot arreu.

Sobretot ara que arriben les nevades...
Això mateix. Tenim un equip d’operaris que
comença a treballar a les sis del matí, i abans
quan la previsió indica fortes nevades, amb
l’objectiu que les vies siguin transitables quan la
gent surt de casa. Treballem per zones i seguim
un protocol que marca les prioritats. Els dies de
nevada intensa són complicats, cal recordar
que som una parròquia d’alta muntanya. Per
això és important la col·laboració ciutadana,
que la gent surti amb temps de casa i que
tothom tregui la neu de les voreres, com marca
l’ordinació. També és important estacionar
correctament els vehicles per no dificultar el pas
de les llevaneus.

Quin és avui dia el major problema
a la via pública?
Realment ens preocupa el tema del trànsit.
La Massana i Ordino no paren de créixer
demogràficament i cada dia tots els vehicles
han de passar per la carretera que passa pel
centre del poble. A principis d’any vam crear
una comissió de treball per aplicar mesures
correctores per al trànsit, com la nova rotonda
del centre del poble, la reestructuració dels
passos de vianants... Treballem en coordinació

amb el Departament de Mobilitat i analitzem
detalladament les dades, ja que l’objectiu és
descongestionar el trànsit en hores punta. Vull
remarcar que hi ha retencions en dos moments
molt concrets: a l’entrada de l’escola i a la
sortida de la feina. Continuarem treballant per
intentar trobar solucions i recollint les opinions
dels centres escolars i de la ciutadania. Hem
de ser conscients que hi ha una única via per
creuar la Massana i que cada cop hi ha més
vehicles. Les accions que emprendrem podran
ser més o menys encertades, però sempre amb
la intenció de trobar una millora.

Quines seran les properes accions
a la via pública?
Tenim en marxa un pla d’intervencions als
diferents quarts per millorar els nuclis antics
de cada poble. Es tracta de treballs de
manteniment dels equipaments urbans i també
de reestructuració de diversos espais. A més,
continuarem invertint per tenir unes bones
infraestructures.

La Massana és un bon lloc
per viure-hi?
Sí, rotundament penso que sí. Tenim un entorn
natural privilegiat i uns bons serveis. És evident
que cal solucionar problemes com el trànsit i
que hem de continuar millorant. Però penso
que els massanencs podem estar orgullosos
de ser-ho i sentir-nos feliços de viure a la
nostra parròquia. Intentarem que cada dia ho
estiguem més. I tant la cònsol major com jo
tenim les portes obertes a tots els suggeriments
dels ciutadans. Vosaltres ens ajudeu a avançar!
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