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Entre tots els compromisos que vàrem assumir, tot just ara fa un any, hi ha el de rendir 
comptes amb la ciutadania, explicar-vos a tots els veïns i veïnes la feina que estem fent al 
capdavant del Comú. La reunió de poble realitzada presencialment era un bon moment per 
presentar amb tots els detalls com hem gestionat i invertit cada cèntim d’euro des del Comú. 
L’informatiu que teniu a les vostres mans és la reunió de poble adaptada a la pandèmia, un 
resum de les principals accions del 2020 perquè tothom, des de casa seva, pugui conèixer la 
feina feta. 

La pandèmia que encara pateix el món ha capgirat la vida d’Andorra, i per tant, també la 
d’Encamp i el Pas de la Casa. Una gran part dels esdeveniments i accions que havíem planificat 
han hagut d’adaptar-se o, fins i tot, s’han hagut de cancel·lar. La nostra prioritat ha estat 
desplegar el pla de mandat a què ens vàrem comprometre al mateix temps que hem posat 
tots els esforços per gestionar una crisi sanitària, imprevista, i les seves conseqüències 
socials i econòmiques, encara imprevisibles. La pandèmia no ens ha fet perdre la il·lusió ni 
l’objectiu de millorar la nostra parròquia, però ens ha obligat, per exemple, a que l’inici de 
les obres del nou parc d’Encamp o la remodelació de l’Avinguda Sant Jordi al Pas de la Casa 
comencin el 2021. 

Hem posat a disposició de la ciutadania nous canals de comunicació, per exemple el 
WhatsApp, que se suma als ja existents i que us animem a utilitzar per fer-nos arribar les 
vostres inquietuds i suggeriments, per donar el paper que pertoca a la participació ciutadana.   

Aquest informatiu és un recull de la feina feta de forma coordinada entre els responsables 
polítics, els treballadors comunals i la ciutadania, i és també, a través de la seva pàgina de 
portada, un homenatge a totes les persones i col·lectius que, tot i la duresa de la pandèmia, 
han contribuït a continuar, a seguir endavant, amb perseverança, amb esperança, com la 
que ens brinda ara la vacuna, en la lluita contra el virus. És també, un record pels amics i 
familiars que han patit la pèrdua d’una persona estimada. La portada podria tenir centenars de 
fotografies, l’esforç col·lectiu ha estat ingent. Permeteu-nos la llicència de simbolitzar aquest 
agraïment dedicat a tothom amb les imatges de l’Albert, la Maria, el Lluís, el Ruben, la Jessica, el 
Santi, la Ma José, el Miguel, l’Antoni, el Carles, la Verònica, el Nelson com a representants dels 
treballadors públics, cossos de seguretat, personal sanitari, mestres, restauradors, hotelers, 
comerciants, empresaris, voluntaris, esportistes, artistes, infants, joves, adults, gent gran..., a 
tothom, absolutament a tothom que ha dedicat un minut de la seva vida a continuar sumant i 
ajudant a superar la pandèmia, en nom propi i de tot el Comú:  GRÀCIES.

Laura Mas Barrionuevo                                                                    Jean Michel Rascagnères Llagostera
Cònsol major                                                                                                                           Cònsol menor
 

La reunió de poble, 
a casa vostra



Un pla de contingència aprovat per tots 
els grups polítics per mantenir el funcion-
ament dels serveis públics 
Adaptat a cada fase de la pandèmia, ha inclòs les 
mesures organitzatives perquè, fins i tot durant el 
confinament i amb els treballadors en modalitat de 
teletreball, es poguessin mantenir els serveis pú-
blics essencials en tot moment.

La gestió de la pandèmia, treball 
en equip just a l’inici del mandat

L’aportació del Comú d’Encamp servirà per fer front a 
les ajudes per desocupació i les que venen derivades 
de l’emergència sanitària. A dia d’avui, el Govern d’An-
dorra ha comptabilitzat una despesa de 93 milions 
d’euros.

Aportació d’1,5m€ al fons de solidaritat del 
govern per fer front a ajudes derivades de 
l’emergència sanitària

Durant més de 100 dies es va assistir a persones 
grans que viuen soles amb el repartiment dels 
àpats a domicili mitjançant els agents de circulació 
comunals. Actualment, se segueix prestant aquest 
servei, però ara el àpats es recullen a La Valireta. 
Durant el confinament es va fer el seguiment de 
totes les persones majors de 65 anys via telefònica. 

Més de 800 trucades i 100 dies d’àpats a 
domicili per a la gent gran

Un agraïment a tots els infants amb la rua 
de personatges de pel·lícula

El Pas de la Casa, reobertura i retorn a l’ac-
tivitat 15 dies abans, i amb un extens dis-
positiu entre Govern i Comú
L’1 de juny es reobria la frontera amb França, 15 
dies abans de l’obertura de la frontera sud del país, 
amb un dispositiu conjunt entre Govern i el Comú 
per assegurar una reobertura amb seguretat tant 
pels veïns i treballadors del Pas de la Casa com 
pels visitants, que va permetre un estiu amb força 
activitat. Actualment, s’ha permès la mobilitat amb 
França amb antelació a la data planificada i s’està 
treballant per informar als visitants.



Una de les primeres reaccions per part del Comú 
va ser la suspensió del cobrament de totes les 
taxes i impostos, de les quotes de les escoles 
bressol, activitats culturals, activitats esportives 
i de la zona blava.

El Comú ha marcat com a prioritat per aquest 
mandat la millora de la neteja viària i ha reforçat 
la neteja amb el sistema d’aigua a pressió amb 
el camió cuba i ha aprovat una modificació per 
sancionar amb més duresa l’incivisme d’alguns 
propietaris de gossos. 

24 treballadors dedicats a les tasques de 
neteja i desinfecció per a garantir la se-
guretat de les persones en les primeres 
sortides després del desconfinament

El pla de xoc va preveure també des de la per-
spectiva econòmica mesures fiscals per pal·liar 
els efectes negatius de la pandèmia, i per 
això, els 1300 comerços i empreses han pogut 
sol·licitar aquest ajut fins al desembre. 

640.000 € per reduir, fins al 30%, l’impost 
i la taxa de radicació per a comerços i 
empreses per mantenir llocs de treball 

18.759 test immunològics gestionats pels 4 stoplabs i el centre de trucades amb treballadors 
comunals
Andorra ha estat el primer país del món en testar a tota la població de forma gratuïta i simultània. Entre abril 
i maig, es van gestionar, de forma conjunta amb el Govern d’Andorra, Creu Roja, Protecció civil i desenes de 
voluntaris els 4 stoplabs que varen permetre realitzar les proves immunològiques a Encamp i al Pas de la Casa.

Suspensió immediata de la facturació 
de taxes i impostos, retorn de quotes i 
allargament de terminis de pagament 
durant el confinament



841.000 € per al Pla de xoc i les mesures 
fiscals per pal·liar els efectes econòmics i 
socials de la pandèmia  
Al mes de juny, el Comú es va anticipar als prim-
ers efectes negatius a nivell econòmic i social amb 
l’aprovació unànime de tots els grups d’un pla de 
xoc amb accions de dinamització, de suport so-
cial i de mesures fiscals amb el principal objectiu 
de mantenir llocs de treball i evitar que ningú es 
quedés enrere. 

La reactivació econòmica una prioritat, 
el pla de xoc una necessitat per 

mantenir llocs de treball

Cycling, Ioga, Pilates i Aiguagym en espais com l’es-
planada de davant Sant Romà de les Bons, el Llac 
d’Engolasters, la Plaça dels Arínsols o la piscina de 
la Mola han estat algunes de les activitats de dina-
mització de les tardes d’estiu que han aplegat de-
senes de persones. Les 50 activitats esportives out-
door van finalitzar amb una masterclass de cycling 
solidària amb la participació d’unes 150 persones.

Escenaris singulars, com a reclam de les 
activitats outdoor de l’estiu

S’ha impulsat la constitució d’aquesta taula de treball 
per desenvolupar els objectius específics per al Pas 
de la Casa integrats dins del Pla Director de Dinamització 
Econòmica de la parròquia d’Encamp, així com del Pla 
Estratègic de Turisme de compres i del qual en for-
men part els agents econòmics i socials del Pas de la 
Casa, com són les associacions de veïns, de comer-
ciants i els empresaris. Així per exemple, un dels tre-
balls que s’està duent a terme és un pla de millora 
logística del Pas de la Casa.

Creació del Consell Econòmic i Social al 
Pas de la Casa per a la dinamització i reac-
tivació econòmica

Es posarà en funcionament una plataforma per 
millorar la presència dels comerços i les empreses 
de la parròquia a internet que inclourà a part d’una 
guia, diferents espais de dinamització i un apartat 
per a formacions online.

Una plataforma digital per visualitzar els 
comerços i les empreses de la parròquia



Conjuntament amb el teixit comercial de la parròquia 
s’està treballant una estratègia per millorar la compra de 
proximitat i el comerç local, principalment a la Vila d’En-
camp i per  promocionar el turisme de shopping al Pas 
de la Casa. Una de les accions ha estat l’edició d’un spot 
promocional amb el lema “Aquest Nadal, regala Encamp 
i el Pas de la Casa” .

Durant quatre caps de setmana, els mesos de juliol 
i agost, les places de l’església i la de Sant Miquel i 
els carrers dels voltants, es varen omplir, seguint 
les mesures de seguretat i aforament, de visitants 
i compradors de les parades d’artesans i produc-
tors locals. Els “mercats a la plaça” varen comptar 
també amb accions promocionals com els sortejos 
d’inscripcions, entrades i vals de compra als establi-
ments de la parròquia per un valor de 100 €.

4 mercats a les places d’Encamp i el Pas 
de la Casa, amb èxit de públic, com a ele-
ments de dinamització econòmica 

Accions de promoció del comerç local

El Comú ha obert un nou punt d’informació i 
tramitació  per a empreses i comerços amb l’ob-
jectiu de realitzar una atenció directa a empresaris 
i emprenedors per tal d’informar-los en el moment 
de l’obertura d’un nou establiment i acompanyar-los  per 
tal d’unificar en un sol punt i simplificar la tramitac-
ió administrativa. La implementació d’aquest servei 
s’ha accelerat, i es va incloure entre les primeres 
accions del pla de xoc. Per contactar amb “Encamp 
Empresa” cal demanar hora per telèfon o al correu: 
encampempresa@encamp.ad 

“Encamp Empresa” un nou punt d’infor-
mació i tramitació empresarial



Nous serveis, millors espais i 
instal·lacions a la parròquia

Millores com, la pressió de l’aigua als edificis d’Hort 
de Godí, el canvi d’enllumenat als nuclis tradicionals, 
la substitució de les boques d’incendis al Tremat, 
l’arranjament de l’entorn de Santa Eulàlia, són alguns 
dels exemples de les petites actuacions de millora 
de l’espai públic, que continuaran seguint els plans 
d’embelliment i millora.

Actuacions de millora de l’espai públic i del 
subministrament de serveis bàsics 

A la renovació de les avingudes s’hi suma una gran 
zona infantil al Prat del Notari, la primera part ja està 
finalitzada, i s’ampliarà amb una zona de 0-3 anys, 
amb gronxadors adaptats, i una part sensorial per a 
la gent gran. Per prioritzar al vianant en aquesta zona 
s’ha peatonalitzat un tram del carrer Major i millorat 
la senyalització.

Nova zona lúdica i intergeneracional a 
Sant Miquel i al Prat del Notari i 
peatonalització del carrer major 

Nova 
climatització 

Complex FASE I

Podis i viratge 
per competició 

de la piscina 
del Complex 

Nou Paviment 
de la Sala de 

Festes

400.000 € 67.719,55 €76.108,99 €
Renovació de 
la làmina de 
la piscina del 

Centre Esportiu
del Pas

97.001,86 €

El jurat, format per representants comunals i d’entitats 
de la parròquia, ha escollit El Bany de l’Ossa com a 
guanyador entre els 9 projectes presentats. El Bany 
de l’Ossa, que va ser el més votat per les prop de 500 
persones que van participar durant l’exposició pública, 
serà un pulmó verd i un espai de trobada de totes les 
generacions d’encampadans i encampadanes. El nou 
parc serà un dels principals projectes que s’iniciarà 
l’any 2021, tant per l’esforç d’inversió com per la 
transformació urbana que realitzarà Encamp amb el 
nou equipament de més de 10.000 m2. 

“El bany de l’Ossa” guanya el concours 
d’idees del nou parc d’Encamp

Més de 700.000 euros en millores d’equipaments i instal·lacions esportives

De cara al proper curs escolar es preveu que l’escola 
bressol del Pas de la Casa pugui estar en ple funciona-
ment i s’ha remodelat el parc infantil que hi ha a tocar 
de l’Avinguda del Consell General.

L’escola Bressol del Pas de la Casa avança 
a bon ritme



El sistema de recollida de voluminosos dona servei els 
5 dies laborables de la setmana, dividit en 5 zones en el 
cas de la Vila d’Encamp, i dos dies a la setmana al Pas de 
la Casa. Per tal de millorar la recollida cal avisar al Comú 
trucant al 873200, i així es planifica la recollida, i s’evita 
la mala imatge de mobles lançats per tots els carrers.

Nou sistema de recollida de recollida de vo-
luminosos “cada zona un dia de la setmana”

La reconstrucció d’Encenrera, conservar 
el patrimoni i  impulsar turísticament la 
Ruta dels Orris 
El Comú ha invertit en els darrers anys en recer-
ca, investigació i en la reconstrucció del patrimoni 
etnogràfic, històric i cultural vinculat a la Ruta dels 
Orris. Aquesta ruta molt singular per les seves car-
acterístiques ha culminat la fase d’enguany amb la 
reconstrucció de l’Orri d’Encenrera, que exemplifi-
ca en part la tècnica de la pedra seca. Aquest pro-
jecte de recuperació del patrimoni històric, comp-
ta amb la col·laboració del Ministeri de Cultura i és 
un exemple a nivell d’inversió en patrimoni cultur-
al a nivell comunal. 

Millora del 
refugi de 
muntanya 

del Pla de les 
Pedres  

4.000 €

Manteniment 
de la gespa 

Prada de Moles

Reforma de la 
zona de 

restauració del 
Centre Esportiu

12.000 €58.921,56 €

Encamp, s’estrenava enguany com a primera Vila Flor-
ida a Andorra, i a més a més, ho ha fet amb la màxima 
distinció atorgada fins al moment, les 4 flors d’honor. 
L’avaluació duta a terme per un jurat especialitzat en 
horticultura i jardineria va valorar excel·lentment la 
gestió al voltant dels espais verds urbans, els sistemes 
de control i sostenibilitat al voltant dels espais enjardi-
nats i la participació ciutadana.

Màxim guardó de Viles Florides 2020

 ■ FOTO hOrT de gOdi

220 places d’aparcament amb l’obertura de 
Prat del baró i de Torrent Estret a Hort de 
Godí, i les noves construccions de la Vena i 
les Bons

S’han posat en funcionament les dues zones d’aparca-
ment de Prat de Baró i de Torren Estret a Hort de Godí, 
a principis de gener es començaran les obres de les 
dues zones d’aparcament de les Bons i la Vena que in-
clou una zona de pipicà i un accés directe a l’avinguda. 

La gestió dels espais naturals i els boscos 
 30.000 euros invertits per evitar la propagació de 
la processionària que malmet els boscos, i diverses 
inversions en la millora dels accessos i de la gestió 
forestal per salvaguardar la biodiversitat i tenir un 
entorn amb boscos en bones condicions. 



Ajudes per famílies amb dificultats econòmiques per als casals d ’estiu i colònies 
Quatre torns de colònies a la Baronia i 9 setmanes de 4X15 durant l’estiu de la pandèmia, tant al Pas de la Casa 
com a Encamp, que han suposat un repte organitzatiu (per la COVID-19) per protegir als 400 infants i joves. S’han 
ampliat els monitoratges per aconseguir mantenir els grups estables. S’han atorgat també, fins al novembre, 
ajudes i prestacions socials per valor de 138.000 euros, s’han atès 108 sol·licituds i se n’han resolt favorablement 
104.

Les persones, al centre de tot 

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a la parròquia, el Comú ha aprovat una reducció 
de la cessió urbanística per als promotors per tal d’incentivar que les noves construccions es destinin a 
lloguer. 

Reducció de la cessió urbanística al 50% per incrementar l’oferta d’habitatge de 
lloguer

43 persones grans han cultivat el 
seu hort al centre d’Encamp amb el 
projecte dels Horts Socials
Encamp és la parròquia amb més horts so-
cials d’Andorra. Enguany 43 persones grans 
han pogut participar d’aquest projecte que 
s’impulsa conjuntament amb la fundació
Julià Reig als horts de Terres Primeres de 
Casa Joan Antoni, i que han comptat amb es-
trictes mesures de seguretat per protegir als 
hortolans d’avançada edat.

Els passos de vianants de les zones properes als 
centres escolars i a les zones esportives i de lleure 
s’han pintat amb 4 pictogrames de color blau 
per ajudar a les persones amb autisme a creuar 
els carrers. Aquesta és una de les mesures per 
aconseguir ser una parròquia més inclusiva. També 
s’està treballant per aconseguir l’accessibilitat 
universal en diferents instal·lacions comunals.

Pintem els  passos  de v ianants  per  a 
millorar la comprensió i seguretat de les 
persones amb autisme

60.000 € anuals per un pla de formació per als 
empleats públics de 4 anys
Amb l’objectiu de millorar la competitivitat dels trebal-
ladors públics per tal de millorar el servei públic i adap-
tar-se a la e-administració.

Per formar i donar eines als treballadors comunals 
per prevenir i actuar davant d’aquesta xacra social.

Signat el protocol contra la  violència de 
gènere i domèstica



El Comú ha contractat durant 
els mesos de juliol i agost fins 
a 87 joves estudiants que han 
prestat serveis, principalment, 
a turisme i joventut  i que estan 
en edat acadèmica. 

87 joves estudiants con-
tractats durant l’estiu 
en el marc del programa 
del foment de l’ocupació 
i l’experiència profes-
sional en l’àmbit juvenil

Més de 70 concerts i espectacles infantils durant l’estiu, tot i la pandèmia, tres musicals infantils i un festival de titelles, 
amb sessions dobles i entrades esgotades en tots els casos. El Comú ha apostat enguany per millorar de la qualitat dels 
espectacles i potenciar els artistes locals amb col·laboracions com la Cultura no s’atura o l’ON-Carrer, per exemple.

Ple absolut al Festival de Titelles, el cicle de musicals infantils i l’Encamp en clau de llum

El dossier de la candidatura per declarar el ball 
de l’Ossa del Carnaval d’Encamp com a patrimoni 
immaterial de la Humanitat per la UNESCO ja està a 
punt per presentar-se conjuntament amb Ordino i 
França.

El ball de l’Ossa, camí de la declaració de la 
UNESCO

Clubs de lectura virtuals, contacontes a través de 
youtube, concursos d’Instagram i  presentacions 
literàries adaptades al nou context a causa de  la 
pandèmia. S’ha pogut tirar endavant l’XI edició del 
Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror. 

La cultura i les biblioteques adaptades al 
confinament



Nous atractius turístics, per consolidar 
la parròquia com a destinació de 
turisme familiar i esportiu

La localització a la zona de les Pardines de l’Enko, una 
figura de fusta de grans dimensions que simbolitza 
un Tamarro i que forma part d’una ruta de turisme 
familiar per tot Andorra, ha suposat la creació d’un 
nou producte molt atractiu per a la parròquia tant 
per a turistes com per a visitants d’àmbit nacional.

6.000 visitants amb el projecte de “Troba el 
Tamarro” realitzat conjuntament amb An-
dorra Turisme i els comuns 

Senyalitzats, a la zona de Solanelles, Grau Roig, 
Pic Maià i Les Pardines, prop de 100 km de rutes 
de BTT, que complementen l’oferta ja existent de 
cicloturisme. Les noves rutes s’han promocionat 
de forma conjunta amb el Funicamp durant aquest 
estiu, per generar un nou atractiu des del centre 
d’Encamp.

12 noves rutes de bicicleta per ampliar 
l’oferta de cicloturisme 365 dies a l’any

Tres noves zones per autocaravanes, un 
sector turístic en creixement
Durant l’estiu s’han posat en funcionament tres 
noves zones per auto caravàning: a Les Pardines, 
als Cortals, a tocar de l’estació intermèdia del Fu-
nicamp i del rocòdrom, i a Prat de Baró per in-
crementar en nombre de visitants un sector en 
creixement.



Encamp, Millor Vila Europea de l’Esport 2020
Entre les 8 ciutats de menys de 25.000 habitants 
que enguany ostentaven el títol, Encamp, amb 34 
clubs i associacions, ha estat guardonada amb 
el reconeixement internacional de Millor Vila Eu-
ropea del 2020 per la capacitat d’adaptació dels 
esdeveniments davant la COVID-19, les activitats 
esportives per a tots els públics i el posicionament 
com a referent d’estades esportives d’elit com a 
punts principals.

La OTSO 37a Travessa d’Encamp es va convertir 
en la primera cursa de tot el Pirineu després del 
desconfinament. Aquest esdeveniment conjunta-
ment amb la OTSO 25K, 7k i la roller Ski fins al Port 
d’Envalira, varen esgotar les inscripcions durant els 
primers dies. I com a novetat, Encamp també ha 
acollit la primera Trail Dog.

La 37a edició de la Travessa, amb 300 par-
ticipants i el 60% de fora del país

La Federació espanyola de natació va fer una 
estada al Pas de la Casa per preparar els jocs 
olímpics de Tokio. Els equips d’esportistes 
professionals, com per exemple, Mora Banc 
Bàsquet, posen de relleu la facilitat i el bon 
tracte rebut i les magnífiques instal·lacions es-
portives a més de 2000 metres d’altura. Tot 
l’equip s’ha allotjat durant un mes en un es-
tabliment hoteler del Pas de la Casa, igual que, 
enguany, han fet altres stages esportius el To-
tal Handbol Camp, el Club Natació Sant Andreu 
o ciclistes professionals com Chris Froome i 
equips com Movistar o Ineos.

Estada d’un mes de 20 nedadors al Pas 
de la Casa per preparar en altura els 
jocs olímpics

Un cap de setmana, el del 5 i 6 de setembre de 
plena ocupació hotelera a la parròquia amb mo-
tiu de l’Spartan Race un dels 62 esdeveniments 
programats a Encamp. Tot i la forta limitació de 
participants, 1500 entre totes les proves, degut a 
les mesures de prevenció per protegir als veïns i 
participants, Encamp va comptar amb una impacte 
econòmic important a nivell de restauració i com-
erç amb ocupacions hoteleres de més del 90%. 

Plena ocupació per l’Spartan race 2020, la 
primera edició al centre d’Encamp i amb 
compromís per als propers quatre



Més de 4000 visualitzacions a les xarxes dels 
audiovisuals per promocionar els Orris, Sant Romà, 
Casa Cristo,... Amb l’objectiu de 
crear producte turístic lligat al 
patrimoni, la natura, la cultura i 
l’etnografia, s’han publicat vídeos 
promocionals, una inserció a TV3 
durant aquest estiu, així com 
campanyes en revistes i mitjans 
digitals. 

Publicitat, produccions a xarxes socials o a 
TV3 per promocionar turísticament Encamp 
i el Pas de la Casa 

El Barça i fins a 15 estades esportives 
d’elit, consoliden Encamp i el Pas de la 
Casa com a destinacions de turisme es-
portiu 
Els més de 2000 metres del Pas de la Casa, les 
prestacions a nivell d’instal·lacions esportives, 
juntament a l’entorn natural i patrimonial d’Encamp 
són elements que posicionen la parròquia com 
una destinació de turisme esportiu atractiva per 
estades professionals, amateurs i d’esportistes 
d’elit. Enguany s’ha reincorporat el Barça de 
bàsquet, l’Industrias Santa Coloma de Futsal 
per primera vegada i fins arribar a 15, d’un total 
programat de més de 20.

Més de 300.000 € d’ajudes a clubs i associacions en l’àmbit esportiu
Ajuts directes per a les activitats esportives i alhora la cessió de les instal·lacions esportives als 34 clubs de la 
parròquia. El nombre total d’inscrits i abonats als centres esportius i a les activitats esportives és de més de 2800 
usuaris.



Ja fa un any que representem PS + Independents al Comú. En 
aquest començament de mandat, juntament amb tot l’equip del 
comitè local d’Encamp, hem focalitzat els nostres esforços i la 
nostra dedicació a intentar millorar la vida de tots els ciutadans 
d’Encamp i del Pas de la Casa. 
Hem estat constructius a l’hora de participar en les complexes 
decisions que s’han pres per minimitzar els efectes de la COVID-19 
i hem fet pinya amb la majoria quan ha calgut. Per exemple, hem 
donat suport a la reducció del 30% de l’impost de radicació per 
als empresaris, hem donat suport a la reorganització interna dels 
serveis comunals i, darrerament, hem proposat mesures valentes 
per ampliar les prestacions socials actuals, de manera que davant 
d’aquesta crisi tan greu cap persona de la nostra parròquia pugui 
quedar enrere.
Durant aquest any, també hem fet múltiples aportacions a 
projectes com el de reactivació econòmica o al concurs del nou 
Prat Gran. 
Hem defensat insistentment, de moment sense èxit, obres de 
millora a zones malmeses actualment, com ho són el Mirador 
d’Encamp, la zona sud d’Encamp, la zona del Solà i del Pedral, l’Hort 
de Godí, el carrer de la Vena, entre altres, així com la necessitat 
d’oferir molta més atenció i serveis a les persones que viuen i 
treballen al Pas de la Casa.
Alhora, hem estat crítics amb algunes decisions de la majoria, com 
la contractació a ple temps del conseller d’Esports, la rebaixa de la 
cessió econòmica, certes contractacions directes, l’enderrocament 
de la caseta de turisme del Pas de la Casa, no defensar prou 
l’obertura de la frontera amb França  durant la primera onada, 
intervencions urbanístiques dubtoses com els bamps del centre 
del poble o el malaurat parc del Tirader. 
Tenim molt clar que la nostra funció al Comú d’Encamp és estar 
al servei de tota la ciutadania de la parròquia, per això ens hem 
posat a disposició de tots vosaltres. A través de missatges 
de whatsapp al número 686568 ens podeu fer arribar els 
vostres neguits i preocupacions, les vostres denúncies, 
demandes d’intervenció o preguntes que podem fer arribar 
a les comissions o als consells de Comú que es realitzen 
mensualment.
Aquest Nadal serà molt especial per la greu situació que estem 
vivint. Per això us volem desitjar més que mai que visqueu molts 
moments de pau amb les vostres persones més properes. 
Bones festes i molta salut per al 2021.

David Rios i Enric Riba

T’escoltem:             686568                 @PsIndEncamp

L’aparició a nivell mundial de la pandèmia, ha marcat totes les 
directrius comunals. Des del primer moment, Agrupament 
Encampadà ens hem situat en la crítica constructiva, i 
hem aportat les nostres opinions i propostes per millorar 
Encamp i el Pas de la Casa.
Durant el primer confinament, vàrem treballar plegats el Pla 
de Xoc per la reactivació econòmica, amb mesures de 
dinamització empresarial, comercial i turística, per fer front a 
l’aturada econòmica. Algunes de les accions han estat molt 
visibles, com els mercats artesanals tant a Encamp com al 
Pas de la Casa, l’Spartan Race, el Funicamp amb les noves 
rutes de BTT senyalitzades a la zona de Solanelles, Grau Roig 
i Les Pardines, i la creació i ampliació de noves places per a 
caravanes al centre d’Encamp, Grau Roig i del Pas de la Casa.
El 17 de juliol, durant la sessió del Consell de Comú, Agrupament 
Encampadà ens vam sumar a la Majoria comunal per aprovar 
l’aportació al Fons de Solidaritat del Govern per fer front a 
les despeses derivades de l’emergència sanitària. Una altra acció 
molt ben rebuda ha estat la bonificació de la taxa d’higiene 
de radicació i l’impost de radicació dels 1.300 comerços i 
empreses de la parròquia, fins a un 30%.
Agrupament Encampadà ens hem sumat a l’aprovació de 
diversos projectes, com els dos nous aparcaments situats al 
carrer de la Vena i a la zona de les Bons, comptant així amb un  
centenar de noves places d’aparcament. Un dels projectes més 
importants, de caire popular, és el nou parc d’Encamp, que 
substituirà el antic Prat Gran. Agrupament Encampadà  formem 
part del jurat que farà la valoració de les propostes rebudes, que 
actualment es troben en exposició pública per a que la gent faci les 
seves aportacions. Pel que fa a la taxa de tinença d’animals de 
companyia, tal com portàvem dins el nostre programa electoral, 
volem que s’actualitzi i s’apliqui amb fermesa l’Ordinació 
d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia de 
l’any 2013, amb l’objectiu d’assegurar la convivència en les vies 
públiques i lluitar contra la manca de civisme als espais públics. 

L’opinió de l’oposició comunal
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MERCAT DE NADAL A LA PLAÇA 
14/12/20  AL 22 /12/20 
4/01/21 AL 10/01/21
Tot el dia a la Plaça de l’Església 
EL PAS DE LA CASA
 
CAVALCADA DEL PARE NOEL 
DES DELS BALCONS 
24/12/20 A LES 18 H 
Pels carrers de la vila 
EL PAS DE LA CASA
 
EL CIRC DE NADAL 
18/12/20 AL 06/01/21 
Sala de festes del Complex
ENCAMP

“EL PARE NOEL PER LES MUNTANYES
DEL SOLÀ” 
24 /12/20 A LES 19 H
ENCAMP
 
MISSA DEL GALL 
24/12/ 20 A LES 19.30 H 
A l’Església de Sant Pere 
EL PAS DE LA CASA

25 /12/ 20 A LES 24 H 
A l’Església de Santa Eulàlia 
ENCAMP
 
MERCAT DE NADAL  
27/12/20  AL 2/01/21 DE LES 
16 H A LES 22 H
A la Plaça - ENCAMP

Les Festes de Nadal i Reis a Encamp i el Pas de la Casa

ESPECTACLE DE LLUM LÀSER (10 MN)
DIARI A LES 18 H I A LES  20 H. DEL 27 
AL 31/12/20
Zona del mercat / plaça de Sant 
Miquel i voltants  
ENCAMP 
 
SALUTACIÓ DE SES MAJESTATS ELS REIS 
D’ORIENT 
 5/01/ 21 A LES 19 H 
A la Plaça dels Arínsols
ENCAMP
 
 5/01/ 21  A LES 18 H 
Pels carrers del Pas de la Casa
EL PAS DE LA CASA

Que el 2021 
ens aporti salut, 
esperança i felicitat!
 

El Comú d’Encamp 
us desitja 
bones festes 


