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DIMECRES 15 DE JULIOL  
A LES 18 H
Taller infantil, El Planter, a 
càrrec de Tot Idea.

Al Prat Gran.

DIJOUS 16 DE JULIOL  
A LES 19.45 H
Concert de versions 
acústiques a càrrec del 
grup Trio D3.

A la plaça del Quart.

DIMECRES 22 DE JULIOL  
A LES 18 H
Espectacle infantil, “El llop 
no és tan dolent com el 
pinten”, a càrrec d’Anna 
Frases.

Al Prat Gran.

DIJOUS 23 DE JULIOL  
A LES 19.45 H
Concert a càrrec d’Old 
School.

A la plaça del Quart.

DISSABTE 25 DE JULIOL  
A LES 18.30 H
“El camí dels sentits”, al 
Circuit Interpretatiu del 
Comapedrosa.

DIMECRES 29 DE JULIOL  
A LES 18 H
Sortida guiada al Parc 
Natural del Comapedrosa.

Reserva obligatòria  
+376 837 111 o  
cic@comumassana.ad

DIMECRES 29 DE JULIOL  
A LES 18 H
Taller infantil, Dansa en 
família, a càrrec de l’escola 
Líquid Dansa.

DIJOUS 30 DE JULIOL  
A LES 19.45 H
Concert de Guillem Tudó 
amb la formació Cover 
Craft.

A la plaça del Quart.

DISSABTE 1 D’AGOST  
A LES 10.30 H
Sortida guiada sobre 
la biodiversitat del Parc 
Natural.

DIMECRES 5 D’AGOST  
A LES 18 H
Espectacle infantil, “De 
quin color és un petó?”, a 
càrrec de l’Escola Líquid 
Dansa.

Al Prat Gran.

DIJOUS 6 D’AGOST  
A LES 19.45 H
“Habitant espais”, exercici 
de diàleg amb l’entorn, 
una oda poètica a l’espai 
públic, a càrrec d’Emma 
Riba i David Font.

“Monstres!”, a càrrec de 
la companyia Riguel. La 
monstruositat serà el fil 
conductor de diversos 
espectacles de circ amb 
tela, corda i trapezi, dansa 
i teatre.

A la plaça de les Fontetes.

DISSABTE I DIUMENGE 8 I 9 
D’AGOST
Multisegur Volta als Ports 
d’Andorra.

DIMECRES 12 D’AGOST  
A LES 18 H
Taller infantil. Taller de 
braçalets amb càmeres de 
bicicletes, a càrrec de Tot 
Idea.
Al Prat Gran.

DIJOUS 13 D’AGOST  
A LES 19.45 H
Concert a càrrec de Mireia 
Clua, violí elèctric i looper.
A la plaça del Quart.

DILLUNS 17 D’AGOST  
A LES 21.30 H
XXI Festival internacional 
Orgue&and, a càrrec de 
Francesco Bongiorno.

A l’església parroquial de la 
Massana.

Organitza: Associació 
Amics dels Orgues de les 
Valls d’Andorra.

DIMECRES 19 D’AGOST  
A LES 17.30 H
Taller de cosmètica 
natural.

Taller públic adult. Gratuït. 
Reserva obligatòria:  
+376 837 111 o  
cic@comumassana.ad

DIMECRES 19 D’AGOST  
A LES 18 H 
Taller infantil , Recicla-art, 
a càrrec de La Moixera 
Educació Ambiental.

Al Prat Gran.

DIJOUS 20 D’AGOST  
A LES 19.45 H
Concert a càrrec de la 
formació Pali.

A la plaça del Quart.

DISSABTE 22 D’AGOST  
A LES 10.30 H:
Sortida teatralitzada pel 
Circuit interpretatiu del 
Comapedrosa.

Sortida familiar. Gratuït. 
Reserva obligatòria:  
+376 837 111 o  
cic@comumassana.ad

IMPULSEM 
LA MASSANA

AGENDA D’ACTIVITATS 
D’ESTIU 2020

En els moments de crisi és quan hem 
de demostrar la nostra capacitat per 
fer front als problemes i adaptar-nos 
a la nova situació. La crisi que estem 
passant ha estat tan inesperada com 
desconeguda; el seu origen rau en 
una malaltia de la qual no coneixem 
l’evolució, però que ha tingut uns 
efectes directes en el nostre sistema 
econòmic.

El Comú de la Massana ha treballat 
des del principi en la línia d’ajudar 
els massanencs a mitigar tant com 
fos possible les conseqüències del 
confinament i de les posteriors 
repercussions sobre les economies, 
tant de les empreses com de les 
famílies. Hem editat aquest butlletí per 
donar-vos a conèixer les accions que 
hem impulsat per donar una empenta 
a la nostra economia i també perquè 
estigueu informats de les activitats i 
els recursos que teniu a l’abast aquest 
estiu.

El fet d’haver d’anul·lar tot el que ja 
teníem programat ens ha obligat a 
redissenyar l’oferta. El punt positiu és 
que els diferents departaments han 
innovat i han creat nous productes, 
basats en la potenciació dels 
professionals de la parròquia i del país. 

Us convido a gaudir de les propostes 
culturals, de natura i de lleure de la 
parròquia i a fer-nos arribar les vostres 
impressions. Impulsar la Massana és 
una tasca conjunta de tots els qui 
treballem i vivim a la parròquia. Per 
això, avui més que mai, Impulsem la 
Massana!

Olga Molné
Cònsol major de la Massana

CONSULTA TOTA
  LA INFORMACIÓ A

 www.lamassana.ad
@lamassana
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Creació d’un fons de solidaritat comunal, per tal de pal·liar 
l’impacte sobre l’augment dels ajuts socials previstos, finançat 
per les aportacions de l’equip polític i dels treballadors públics.

Contractació d’operaris de suport durant els mesos d’estiu per 
ajudar les persones que s’han quedat sense feina.

Augment de la partida destinada a ajudes socials.

Reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació en 
aplicació de la normativa vigent.

Reorganització i racionalització de l’actual plantilla de 
treballadors públics.

No suplir vacants per jubilació o baixa de lloc de treball durant 
l’any 2020.

Promoure un pla de jubilació anticipada per tal d’ajustar les 
estructures organitzatives.

Promoure la reducció de la jornada laboral dels treballadors 
públics, respectant el bon funcionament dels serveis comunals.

Rebaixa general de les subvencions atorgades a les entitats 
socials, culturals i esportives, garantint en tot moment l’import 
necessari per al seu funcionament.

Rebaixa general d’un 10% de les despeses de consum de béns 
i corrents. 
 

PAQUET
DE MESURES 
URGENTS
Davant una crisi econòmica com la que estem vivint, 

motivada per la crisi sanitària del coronavirus, era 
necessari reaccionar amb un primer paquet de mesures 
que s’aniran ampliant en funció de l’evolució del context 
social. Les accions van encaminades a donar suport tant a 
l’economia familiar com a les empreses, però també hi ha 
una part important de contenció de la despesa pública.

Aplicació de les reduccions als contractes de lloguer, d’acord 
amb la Llei de mesures urgents per l’emergència sanitària, 
tot i l’aplicació de la renegociació a la baixa sobre aquests 
contractes.

No preveure el sopar de Nadal amb els empleats per a l’any 
2020.

Continuar fent els pagaments als proveïdors a la vista fins a 
finals del 2020.

Posada en marxa imminent de la licitació electrònica, 
millorant el control de la despesa, utilitzant eficientment 
els fons públics i garantint una major transparència en els 
procediments de contractació.

Impulsar el desenvolupament del procediment administratiu 
per mitjans electrònics per tal d’assolir una simplificació 
i integració dels processos, procediments i tràmits 
administratius i de millorar el servei als usuaris, aprofitant 
l’eficiència que comporta la utilització de tècniques 
d’administració electrònica.

Ajustament progressiu del preu de les activitats no socials 
al seu cost real, garantint l’accés a tothom a través de les 
ajudes a les famílies que no tinguin recursos. 

Ampliació del doble de la superfície autoritzada de les 
terrasses.

Retorn de l’impost de radicació d’aquelles activitats que ho 
sol·licitin i compleixin els requisits, d’acord amb les mesures 
adoptades per la Llei de les mesures urgents per l’emergència 
sanitària.

Promoció de diversos sectors econòmics de la parròquia, 
organitzant activitats per posar en valor els guies de 
muntanya o accions de dinamització dels restaurants i 
comerços.

Campanya de promoció del comerç local a través de vals de 
compra per gastar als establiments de la parròquia. 



4 www.lamassana.ad

LA MASSANA
Eixamplament de la vorera davant de l’Escola 
Andorrana

Estudi de millora de la carretera d’Escàs

Millora de la recollida aigües pluvials al cap del 
Carrer

Renovació de baranes

Redacció de projectes: remodelació de Santa 
Caterina, embelliment del carrer Josep Rossell i 
banys públics al Parc de l’Anita.

Embelliment plaça de les Fontetes

SISPONY

L’ALDOSA
Renovació del parc 
infantil

Reforma de la plaça

Nova parada de bus 
al Bosquet

ANYÓS

ARINSAL
Passarel·la del riu Pollós (projecte)

PAL
Dipòsit a la zona del 
planell de la Caubella

Millora de la xarxa 
d’aigua potable a les 
Molleres

Refecció de l’empedrat 
del carrer Major i de la 
plaça

Adequació de 
l’enllumenat

UN PRESSUPOST ADAPTAT 
AL NOU CONTEXT
L’11 de març, el Comú aprovava un pressupost per al 2020 de 14,5 milions 
d’euros que deixava de tenir validesa al cap de pocs dies, arran del confi-
nament i les posteriors conseqüències de la crisi. Tot i així, i tenint en compte 
el fet d’haver elaborat un pressupost molt prudent, s’espera poder tancar 
l’exercici amb una execució del voltant del 80 %. A més, es podran complir 
els criteris fixats en el marc pressupostari.

Això sí, hi haurà algunes partides d’inversió que s’hauran d’ajornar fins al 
2021 i que sumen un total de 970.000 euros, entre les quals destaquen la re-
forma de la plaça de la Ciutadania i de la plaça de l’Església, l’embelliment 
de l’entrada del Parc Natural o l’empedrat del camí del Comapedrosa.

També cal tenir en compte que hi ha diversos esdeveniments que no s’han 
pogut portar a terme a causa de la pandèmia (la Copa del Món de BTT, 

Andoflora, La Massana Còmic, la Serenalla...). L’estalvi generat per aquests 
esdeveniments revertirà en altres projectes de reactivació de l’economia, 
molt necessaris per a dinamitzar la parròquia i donar suport al sector em-
presarial i comercial.

La partida d’inversions per a aquest exercici passa de 3,1 a 2 milions, que 
es destinaran a obres prioritàries, com ara la millora de la xarxa d’aigües 
(526.000 euros), l’eixample de diversos trams de voravies (170.000 euros), el 
condicionament de l’abocador (210.946 euros) o la implantació del geopor-
tal del cadastre comunal perquè tothom pugui consultar en línia les dades 
públiques (10.100 euros).

Captacions dels Hortons

Eixamplament d’un tram de voravia

Execució del trencaaigües als Cortals de Sispony

Condicionament de l’abocador

Adequació de l’accés a un terreny públic als Oriosos
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La promoció del comerç local és bàsica per a 
la recuperació econòmica dels territoris. Des de 
fa molts anys, quan es va iniciar el primer pla de 
reactivació, el Comú de la Massana ha portat a 
terme accions de dinamització dels comerços, 
sempre amb la complicitat dels establiments. 
Ara s’està plantejant una campanya amb vals de 
descompte directes a les botigues i empreses de 
serveis de la parròquia. L’acció, que es presen-
tarà aviat, estarà dotada amb una partida inicial 
de 50.000 euros que repercutirà directament en 
el teixit comercial massanenc.

IMPULSEM 
ELS NOSTRES 
COMERÇOS

L’Àlex, el Joan Carles i el Ferran són tres dels tre-
balladors que s’han incorporat a la plantilla del 
Comú durant els mesos d’estiu. Tots tres portaven 
mesos sense treballar i quan van veure l’oferta de 
feina no van dubtar amb presentar-s’hi. “Jo soc 
monitor d’esquí i també  tinc experiència en jar-
dineria i forestals però no havia treballat a la via 
pública. És una feina amb tasques molt diverses 
i em sembla una bona ocasió per aprendre”, as-
segura Àlex Adanti, que està molt content per-
què a l’haver trobar feina no ha necessitat cap 
ajuda social. En la mateixa línia, Joan Carles Re-
boredo explica que “jo no havia fet anar mai una 
desbrossadora però n’estic aprenent ràpid m’es-
tà agradant treballar a l’aire lliure”. També li ha 
estat fàcil adaptar-se a la feina a Ferran Ercilla: 
“sóc mecànic de cotxes i estic habituat a la ma-
quinària. M’encanta la feina i ho estic fent amb 
moltes ganes”.

FEINA TEMPORAL  
A PERSONES 
ATURADES

Ens trobem en el punt més àlgid d’aturats al país. 
Per això, aquest estiu, a banda de les contrac-
tacions habituals per als serveis turístics o per al 
Departament de Joventut, el Comú de la Mas-
sana va treure un concurs públic per contractar 
nou operaris de suport com a treballadors pú-
blics interins per treballar durant els mesos de 
juliol i agost. La convocatòria va sortir a mitjan 

juny i, tenint en compte la demanda, es va deci-
dir fer una ampliació per poder contractar dues 
persones més. Així doncs, onze persones s’han 
incorporat a la plantilla comunal fent tasques de 
jardineria, pintura del mobiliari urbà o neteja de 
la via pública. També hi ha operaris que donen 
suport als agents del medi natural i a les tasques 
de preparació d’actes culturals i festius.

AMB 
GANES DE 
TREBALLAR I 
APRENDRE
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CADA DIA, 
UNA 
EXPERIÈNCIA 
D’ALTURA

Fes-te una selfie amb totes les garanties
Podràs sortir tu o tota la colla amb un paisatge de fons preciós. Els suports estan instal·lats al pont de 
Sant Antoni de la Grella, a Sant Cristòfol d’Anyós i al coll de la Botella, i ben aviat n’hi haurà algun més.

El  Comú de la Massana i les 
empreses de muntanya han 

confeccionat conjuntament una àmplia 
oferta d’estiu per posar en valor el 
nostre entorn natural.

DESCARREGA’T 
AQUÍ TOTA 

L’OFERTA 
D’ESTIU I FES 

JA LA TEVA 
RESERVA A

Durant el mes de juny, les activitats van ser gratuïtes per 
promocionar els guies i oferir una alternativa de lleure al públic 
local.

Per als mesos de juliol i agost s’han establert uns preus 
assequibles, ja que el Comú es fa càrrec d’una part del cost, 
amb l’objectiu que tothom pugui gaudir de la muntanya.

A més, també continuen les rutes a cavall fins al Pla de 
l’Estany, una experiència única enmig del Parc Natural del 
Comapedrosa.

Dilluns: 
Excursions interpretatives.

Dimarts: 
Rutes per conèixer els productors locals.

Dimecres: 
Ascensions als pics més emblemàtics.

Dijous:
Excursions interpretatives.

Divendres:
Rutes en BTT.

Dissabte:
Excursions interpretatives, ioga a l’aire  
lliure i afrodance.

Diumenge: Bany de salut.

Cada dia: Sortides a cavall.

Anem a caçar el Tamarro?
A cada parròquia hi trobaràs un dels set tamarros 
instal·lats dins el projecte d’Andorra Turisme i els 
comuns. Ja has vist el que s’ha quedat a viure al 
costat del riu Pollós?
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JUNTS CONTRA
LA PANDÈMIA
Sens dubte, l’actitud ciutadana ha estat l’aspecte més positiu a remarcar durant els mesos més complicats de la crisi sanitària generada per la Covid-19.
Des del primer dia, els carrers es van buidar i les finestres es van omplir.
Vam ser capaços de quedar-nos a casa, seguint les directrius del Govern d’Andorra, i d’encoratjar el personal sanitari en la seva lluita contra el virus.
Amb aquestes imatges volem recordar els gairebé dos mesos de confinament. 
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#PETITSGRANSHEROIS

ADAPTANT-NOS 
A LA SITUACIÓ

Els infants han estat els valents d’aquesta crisi. Ens han demostrat la seva 
resistència i han suportat la situació amb alegria. Des del Comú de la 
Massana hem intentat ser al costat dels més petits programant una visita 
del Pocoyó, organitzant un concurs de dibuix, creant l’Instagram de l’Esplai, 
amb activitats diàries i proposant manualitats des de La Capsa.

La feina del Comú de la Massana no s’ha aturat en cap moment. S’ha redissenyat la feina 
dels departaments per continuar fent les tasques que es podien fer de forma telemàtica. 
Les reunions s’han mantingut per videoconferència i també les sessions de comú han 
seguit les recomanacions sanitàries. A partir d’ara ens toca extremar les precaucions 
per evitar un rebrot, és a dir, que hem d’anar sempre amb mascareta i seguir les pautes 
higièniques.
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UNA MOSTRA DE 
RESPONSABILITAT 
COL·LECTIVA
L’operatiu dels tests d’immunitat del coronavirus va ser 
un èxit gràcies a la implicació de tothom. Que una prova 
voluntària tingués una acceptació majoritària demostra 
la bona salut de la nostra consciència social col·lectiva. 
També són signes molt positius la gran quantitat de 
voluntaris que es van afegir al projecte, liderat pel Govern i 
Actua Tech, conjuntament amb Protecció Civil i els comuns.
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SEMPRE 
PRESENTS

UN EQUIP 

10
JOVES 
VOLUNTARIS

Les víctimes del coronavirus sempre 
seran en el nostre record i volem 

transmetre el nostre suport als familiars 
de totes les persones que han mort a 

causa de la pandèmia. Al Comú de la 
Massana vam perdre el nostre amic i 

company Lluís Reñé, cap de Circulació, 
una persona molt estimada a la 

parròquia. Li vam fer un homenatge amb 
la presència dels agents de circulació de 

tot el país i amb representants del cos 
policial. També vam sumar-nos al minut 

de silenci per recordar cadascuna de les 
víctimes d’aquesta crisi.

Des del primer dia, un equip de joves es va 
posar a disposició del Comú per ajudar la gent 
gran anant a fer-los la compra o a buscar 
medicaments a la farmàcia.

La seva feina ha estat admirable. Moltes 

gràcies, sou genials!

Mentre estàvem confinats, 
els equips de Circulació i 
Via Pública han treballat 
de valent per garantir al 

màxim la seguretat i la 
higiene als espais pùblics. 
Des d’aquí volem agrair la 

seva gran tasca.
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La programació cultural de la Massana per a 
aquest estiu té l’objectiu principal de posar en 
valor el talent nacional. Al país hi tenim músics, 
actors, ballarins i creatius de primer ordre. Hi 
haurà dos eixos: els dimecres estaran dedicats al 
públic infantil i els dijous estan pensats per a tots 
els públics.

“Els dimecres de Xics”, al Prat Gran, estan 
concebuts per oferir als infants tallers i espectacles 
de qualitat. Cada dimecres, a partir del 15 de 
juliol, hi haurà una proposta diferent. El calendari 
s’obrirà amb un taller de planter, a càrrec de 
Tot Idea. També hi haurà tallers de braçalets i 
complements amb la mateixa empresa, un de 
dansa en família amb l’escola Líquid Dansa i un 
altre de reciclatge d’art que oferirà La Moixera.

El cicle “Dijous, surt a la fresca” és una bona 
mostra de la gran varietat artística del país. Seran 
set espectacles que s’iniciaran el 16 de juliol amb 
el concert de Juli Trio D3, amb Juli Barrero a la 
guitarra i la veu dels joveníssims Naiara Lorente 
i Adam Jhul, de només quinze anys, però amb 
talent de sobres per pujar a l’escenari. També 
formaran part del cicle la banda de versions Old 
School, el quartet Guillem Tudó i Cover Craft, la 
violinista Mireia Clua i els Pali amb la seva rumba. 
A més, hi haurà un espectacle que combinarà 
dansa i circ, amb el duet de moviment i música 
format per Emma Riba i David Font, que donarà 
pas a una performance circense, Meri Rabassa i 
la seva companyia Riguel.

60 ANYS D’ASTÈRIX 
AL MUSEU LA 
MASSANA CÒMIC
Us convidem a visitar l’exposició “Astèrix, als 
orígens del mite”, que mostra el procés de creació 
d’aquest còmic internacional i que just enguany 
compleix seixanta anys. Aquesta acció forma 
part de la temporada cultural 2019/2020 de 
l’ambaixada de França a Andorra. Teniu temps 
fins al 16 de setembre!

EXTERNALITZACIÓ 
DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA DE LES 
VALLS DEL NORD
Els comuns de la Massana i Ordino han decidit 
externalitzar l’Escola de Música per fer un pas 
endavant i poder oferir unes millors prestacions. 
L’empresa que guanyi el concurs públic 
portarà la gestió del centre, d’una maneraa 
coordinada amb els comuns, i comptarà amb 
professionals qualificats perquè els alumnes 
progressin i gaudeixin de la música. Aquest 
sistema permetrà agilitzar els processos de 
contractació en funció de les necessitats que 
vagin sorgint i, d’aquesta manera, guanyar en 
dinamisme.

Les empreses interessades encara tenen temps 
de presentar-s’hi fins al 23 de juliol.

APOSTA PELS 
ARTISTES DEL PAÍS
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CVN EN ACCIÓ

RENOVACIÓ  
DE BERENADORS

EL CAMÍ RAL 
ESTRENA 
PASSAREL·LES

RESTAURACIÓ 
DE SENYALS 
INDICATIUS

MAPA DEL 
PARC DE LES 
TRES NACIONS

Què millor que poder fer una barbacoa a la 
muntanya? En les darreres setmanes s’han renovat 
completament els berenadors del roc de la Sabina, 

el riu Pollós i la font del Bisbe. S’ha canviat tant 
la senyalització com la zona de bancs i graelles. 
Gaudim-ne!

El Departament de Medi Ambient ha treballat 
intensament per tenir els camins de muntanya 
en bones condicions de cara a la temporada 
d’estiu. Una de les rutes més utilitzades és la del 
camí Ral, que necessitava treballs de restauració 
urgents. Per això s’hi han renovat tres passarel·les 
i s’hi han canviat algunes baranes.

La imatge de l’abans i el després ho diu tot. 
Durant els darrers mesos, els senyals de 
fusta han passat pel taller. Bona feina dels 
restauradors!

Una de les parts que més agrada als joves del Cos 
de Voluntaris per a la Natura són les pràctiques 
amb la motoserra. De moment, ja han après les 
tècniques bàsiques i de seguretat, ja que han 
desbrossat la zona de la font del Mallol. També 
han fet pràctiques d’enjardinament en una petita 
parcel·la de l’avinguda del Ravell. Quan acabin 
el curs, aquests joves estaran formats en gestió 
forestal, jardineria i ramaderia.

Un agraïment a les entitats col·laboradores: 
Carisma, Bomosa, Creu Roja, Tot Natura, Fundació 
Julià Reig, Centre Comercial Andorrà, Natura 
Activa i Càritas Parroquial.

Fa uns dies es va presentar el mapa del Parc 
de les Tres Nacions, l’espai transfronterer que 
engloba els parcs naturals de l’Alt Pirineu, 
l’Arieja, el Comapedrosa i Sorteny. Es tracta d’un 
document únic que permet a l’excursionista un 
ampli ventall de recorreguts.
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PLA PER 
AGILITZAR EL 
TRÀNSIT I 
MILLORAR EN 
SEGURETAT

VOLEM UNA  
PARRÒQUIA 
NETA!

COMPLIM LA 
NORMATIVA

Des de començament d’any s’està portant 
a terme un estudi exhaustiu per millorar la 
mobilitat a la xarxa viària i també per guanyar en 
seguretat per als vianants. Aquest pla es dissenya 
conjuntament amb l’Agència de Mobilitat.

De moment, ja s’ha pogut tirar endavant 
una reorganització dels passos de vianants a 
l’avinguda de Sant Antoni, on s’ha passat de 
quatre passos a dos. A l’hora de decidir els punts, 
es té en compte com a criteri principal la visibilitat 

dels conductors. Un altre criteri és la distància 
entre un punt i l’altre. L’objectiu és que els vehicles 
no s’hagin d’aturar tan sovint, cosa que afavoreix 
el trànsit, però sempre garantint una bona 
planificació per transitar sense problemes.

Aquest pla continuarà introduint millores els 
pròxims mesos en els punts on s’acumula una 
major densitat circulatòria, tant al centre de la 
Massana com a la zona del telecabina.

Per portar a terme una gestió correcta dels 
residus és important que tothom compleixi la 
normativa. Per això us recordem:

1. Els punts de recollida són per als particulars, 
no per als industrials, que han de portar els 
residus a la deixalleria, per no col·lapsar els 
contenidors, o bé a CTRASA, en cas d’un 
gran volum de deixalles.

2. Els ciutadans poden dipositar objectes 
voluminosos a les illetes de contenidors, però 
sempre fent una sol·licitud prèvia al telèfon 
736 900 i respectant els horaris: diumenge i 
dimecres, a partir de les 21 h.

3. Les sancions per incomplir la normativa 
poden anar dels 500 als 1.000 euros.

El Comú de la Massana fa una crida a la 
col·laboració ciutadana per evitar actes incívics 
a la parròquia, actes que no només embruten la 
via pública, sinó que suposen una gran despesa 
per a les arques comunals, ja que cal portar a 
terme accions per arreglar els desperfectes. És 
el cas dels grafits, que no tenen cap finalitat 
estètica, sinó que s’han detectat moltes pintades 

amb firmes com les que veieu a la imatge. També 
hi ha hagut actes vandàlics amb destrossa 
de mobiliari urbà. Des del Punt 400 s’incidirà 
en la conscienciació dels joves, però també 
és important crear entre tots una consciència 
col·lectiva, ja que la Massana és de tots els qui 
hi vivim.

Així mateix, continua havent-t’hi propietaris de 
gossos que no recullen els excrements, tot i que a 
hores d’ara tothom coneix la normativa.

Només tindrem una parròquia neta i atractiva 
amb la implicació de tots els massanencs!
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Durant tot l’estiu hi ha classes de BMX, a les 
tardes, amb el monitor Diego Álvaro. Però, a 
més, el circuit d’Arinsal és obert a tots els amants 
d’aquesta pràctica esportiva. La zona és de lliure 
accés i oberta tot el dia, però de 10 h a 19 h el 
monitor està disponible per donar consells sobre 
aquesta disciplina.

Una de les prioritats del Comú ha estat 
l’organització de les activitats d’estiu, ja que 
entenia que, després de tants mesos a casa, 
els nens necessitaven esbargir-se. Per això, tot 
i que encara es desconeixien les mesures, es 
va procedir a la contractació de monitors i a la 
planificació de la programació.

Per tant, s’han pogut engegar tant els Esports 
d’Estiu com les Setmanes Temàtiques que, de 
nou, han tingut molt d’èxit. Els infants aprofitaran 
l’estiu per fer activitats tan variades com cuina, 
dansa, teatre, bicicleta de muntanya o altres 
esports.

El més important és que cap nen no s’ha quedat 
sense activitats per motius econòmics, ja que el 
Comú subvenciona la totalitat de l’activitat a les 
famílies que ho necessiten.

Als joves els agrada provar noves experiències. 
Per això, el Punt 400 ha programat setmanes 
amb disciplines diferenciades, en què tenen 
cabuda des d’unes minicolònies fins a diferents 
activitats d’aventura.

A més, també tenen l’opció d’apuntar-se a les 
Setmanes Joves de vòlei i BTT, que s’organitzen 
amb la col·laboració de tots els comuns.

BMX PER  
A TOTHOM

DIVERSIÓ ASSEGURADA

OFERTA 
VARIADA PER 
ALS JOVES
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RENOVACIÓ 
DE L’OFERTA

L’estació segueix jugant-se-la per les activitats 
durant l’estiu i Snowplus és una gran aposta per 
als més petits, ja que és el lloc ideal per a iniciar-
se en esports d’estiu i gaudir de la muntanya 
d’una manera alternativa. Ofereix un gran ventall 
d’activitats per a totes les edats i per gaudir 
d’uns dies únics. 

En restauració, aquesta temporada, a més 
de mantenir-se l’oferta gastronòmica diürna, 
es continuaran els serveis de sopars d’alta 
muntanya i els aperitius d’altura. Com a novetats, 
es digitalitzen totes les cartes per evitar el 
contacte amb paper i aconseguir un impacte 
positiu en el medi ambient i es col·loquen taules 
a diferents punts de l’estació perquè els clients 
puguin gaudir del servei take away. Vallnord – Pal 
Arinsal vol que totes les persones puguin gaudir 
de les muntanyes amb seguretat i tranquil·litat, 
motiu pel qual ha posat a disposició de tothom 
l’opció d’endur-se el menjar. 

Aquest any, els esdeveniments a Vallnord – Pal 
Arinsal s’han reduït considerablement, però, 
tot i així, aquesta temporada acollirà dos 
esdeveniments: la Volta als Ports el 9 d’agost 
i la festa del Club Piolet el 13 de setembre, 
esdeveniment que tancarà la temporada d’estiu 
2020. El Bike Park, el Mountain Park i el servei 
de restauració estaran disponibles a partir del 
27 de juny i fins al 8 de setembre d’una manera 
ininterrompuda, i l’estació preveu tancar la 
temporada el cap de setmana de l’11, 12 i 13 de 
setembre. 

Aquesta temporada anirà acompanyada de 
seguretat. Vallnord - Pal Arinsal és una destinació 
segura, ja que s’ha treballat en uns protocols 
sanitaris que permetran garantir la pràctica 
esportiva a l’estació. 

15 ANYS DEL BIKE 
PARK DE VALLNORD 
– PAL ARINSAL!

VALLNORD – 
PAL ARINSAL, 
A L’OFICINA DE 
TURISME

Coincidint amb els 15 anys de l’obertura del Bike 
Park, Vallnord – Pal Arinsal connecta els seus 
circuits amb el sector d’Arinsal. A més, l’estació 
ja ha anunciat la construcció del primer circuit a 
Arinsal, que tindrà 5,5 km, amb un desnivell de 950 
m. Enguany encara no hi haurà circuit, però sí que 
es pot accedir al sector amb el telefèric. Un cop 
al port Negre, els bikers poden baixar pel camí 
habilitat per a vehicles de muntanya i arribar 
al poble d’Arinsal d’una manera còmoda i fàcil. 
Per tornar a accedir al Bike Park, caldrà baixar 
fins al poble de la Massana i tornar a agafar el 
telecabina, que els deixarà de nou a la Caubella 
de Pal. Aquesta connexió permetrà dinamitzar el 
poble d’Arinsal i facilitar l’accés a tots els serveis i 
instal·lacions que ofereix.

Una de les grans novetats és el nou conveni 
amb l’Oficina de Turisme de la Massana. A partir 
d’aquesta temporada, Vallnord – Pal Arinsal 
tindrà un nou punt de venda a l’Oficina de Turisme 
i un dels seus grans objectius és continuar creant 
sinergies per acostar als clients els productes de 
l’estació de la Massana i serveis i productes de 
quilòmetre 0. 

En destacar l’àrea de venda digital, Vallnord 
– Pal Arinsal amplia aquest estiu la venda dels 
seus productes. En aquest cas, s’oferirà l’opció de 
reservar taula a certs restaurants de l’estació i, a 
la vegada, es millorarà el cercador de paquets. 
Es tracta del paquet d’allotjament i forfet de bike, 
que serà molt més dinàmic i flexible que fins ara. 
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CONCURS 
FOTO DE 
NATURA 

HOMENATGE 
AL CIUTADÀ
Us convidem a l’acte de reconeixement als voluntaris que 
han treballat durant la crisi sanitària del COVID-19.

Amb l’actuació de l’Esbart Valls del Nord.

DIUMENGE 12 DE JULIOL, 
A LES 13 H

Participa al Concurs fotogràfic de Natura!

El tema són les zones florides del Parc 
Natural del Comapedrosa.

 PENJA LES TEVES FOTOS A 
INSTAGRAM ETIQUETANT 

@lamassana i @pncomapedrosa

AL COMENTARI NO OBLIDIS 
POSAR EL HASHTAG 

#CONCURSCOMAPEDROSA2020


