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L’objectiu del projecte és proposar una sèrie d’actuacions arquitectòniques, paisatgístiques,
artístiques i de lleure amb l’objectiu de convertir l’actual camí de les Pardines i els entorns del llac
d’Engolasters, en un important atractiu per a la parròquia però també pel país en general, on es
pugui gaudir de la natura des de diferents vessants, al llarg del camí de les Pardines
i dels entorns del llac d’Engolasters.
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Amb la denominació “Encamp EcoParc” es potencia el nom d’Encamp, amb la finalitat de ressaltar
que ens trobem a la parròquia d’Encamp i donar així visibilitat a aquest territori.
Els vocables “EcoParc” volen accentuar les connotacions principals d’aquesta proposta:
la natura i el concepte de parc que engloba tot el projecte.
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La proposta de l’”Encamp EcoParc” preveu
ubicar-hi aquí un edifici de central de
serveis: informació, taquilles, restaurant, wc,
zona picnic, etc,... Aquest edifici donarà la
benvinguda a l’“EEC” i permetrà als visitants
realitzar-hi totes les gestions referents a l’“EEC”.
Es trobarà també la zona d’estacionament
de vehicles privats, tan per a turismes,
autobusos i autocaravanes. Per aquests
darrers, s’habilitarà punts d’aigua potable
i de recollida d’aigües usades, punts de
connexió
elèctrica
i
d’aire
comprimit.

Tècnicament avançada i amb consciència
ecològica, està dissenyada per divertir
a
les persones que busquen emocions.
Aquesta instal·lació fusiona la sensació de
vol a l’estil lliure d’una tirolina normal amb
les pujades, baixades i girs d’una muntanya
russa, donant a l’usuari l’entusiasme de volar.
La tirolina de muntanya russa és construïda
i instal·lada a mesura: la distància, el pes, la
velocitat, la ruta, les pujades i baixades, són
plantejades i construïdes especialment per
acomplir les necessitats de la seva ubicació.

Al sector de la Carbonera el visitant hi trobarà
una zona de descans i de relaxació, on podrà
gaudir de la natura les 24 hores del dia, gràcies a
les originals cabanes construïdes, en alçada, als
arbres, que podran ser llogades per dormir-hi.
Les persones amb discapacitat de mobilitat
podran disposar d’una cabana ubicada al terra.
L’espai es complementarà amb una zona
comuna de wc secs ecològics que donarà
també servei als usuaris de les cabanes.
D’aquesta
manera,
els
visitants
gaudiran plenament de la natura i del
descans nocturn que ofereix el bosc.
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Les diferents propostes d’intervencions volen posicionar aquest espai, i en conseqüent la parròquia
encampadana, com a un espai natural de referència, per gaudir-ne des de diverses perspectives
al llarg del recorregut: individual, familiar, lúdica, esportiva, instructiva, etc... El projecte es basa en
propostes accessibles, integradores i respectuoses amb l’entorn natural, sostenibles i eficients
energèticament. S’estructura en 4 sectors repartits al llarg del camí de les Pardines. Cada sector
es diferencia per oferir activitats diferents, adreçades a un públic específic, però alhora, es
complementen les unes amb les altres, de tal manera que globalment el projecte es converteix
en un indret atractiu per a tots els públics, de totes les edats, que desitgin gaudir de la natura
des de perspectives diverses.
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La proposta de l’”Encamp EcoParc” preveu
ubicar-hi aquí un edifici de central de
serveis: informació, taquilles, restaurant, wc,
zona picnic, etc,... Aquest edifici donarà la
benvinguda a l’“EEC” i permetrà als visitants
realitzar-hi totes les gestions referents a l’“EEC”.
Es trobarà també la zona d’estacionament
de vehicles privats, tan per a turismes,
autobusos i autocaravanes. Per aquests
darrers, s’habilitarà punts d’aigua potable
i de recollida d’aigües usades, punts de
connexió
elèctrica
i
d’aire
comprimit.

MIRADOR
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El visitant trobarà nombroses
obres artístiques realitzades en
diverses tècniques i materials
especials per exteriors, que
convertiran el parc en un
museu
a
l’aire
lliure.
També s’instal·laran nombrosos
equipaments i instal·lacions
de lleure adreçades a tots
els públics i de lliure accés.
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El mirador permetrà als visitants de les
Pardines gaudir d’unes magnífiques vistes de
la vall d’Encamp. Els materials de construcció
del mirador: vidre i ferro corten integren la
infraestructura amb el paisatge del seu entorn.
Aquí el visitant gaudirà d’un plànol en relleu
informatiu del paisatge, on s’indicarà informació
de les muntanyes, la vall, els pobles, etc...
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TORRE MIRADOR

El principal atractiu del sector de les Pardines
serà la torre mirador de 40 metres d’alçada,
amb accés mitjançant una rampa circular
accessible per a tothom. Des de la seva cúpula
mirador es podrà gaudir d’impressionants vistes
de la vall i de les muntanyes que l’envolten.
Una espectacular manera de gaudir de la
natura des de les alçades, i experimentar
les vistes per sobre del teixit boscós.

Les càpsules de pedal són una divertida i
original atracció que funciona únicament
amb la força generada per les cames
de la persona a través dels pedals.
Les càpsules estan suspeses d’un rail que les
guiarà per un itinerari que transcorrerà
un tram del camí de les Pardines i
a través del bosc, entre els arbres.
Cada càpsula seguirà el seu recorregut i
podrà competir amb una segona càpsula
que utilitzarà un segon rail paral·lel al primer.
Una forma de divertir-se i gaudir de la natura
d’una manera responsable amb el seu entorn.

PASSAREL·LA DE VIDRE

La passarel·la de vidre transcorrerà per la paret
de roca exterior del túnel de les Pardines,
connectant les dues boques del túnel. Tindrà
una llargada d’uns 60 metres. La característica
d’aquesta passarel·la és que té la barana i el
terra de vidre, de tal manera que els usuaris
experimenten la sensació de caminar flotant,
alhora que tenen el buit de la vall als seus peus.
Les vistes de la vall d’Encamp seran
espectaculars. L’estructura està totalment
integrada amb l’entorn gràcies als seus materials.

El principal atractiu d’aquest sector és el
muntatge de fonts d’aigua i nebulització a
l’extrem nord del llac d’Engolasters. L’objectiu
principal és dotar aquest espai natural, en
un atractiu més pels residents d’Andorra, la
família i els visitants en general, on es crearà
un espai únic i misteriós, gràcies a aquesta
instal·lació dissenyada exclusivament per
a la seva ubicació al llac d’Engolasters, i
realitzada amb els materials més moderns.

El Bosc encantat endinsarà el visitant en
un món màgic gràcies a les il·luminacions
especials dels arbres. Els colors de les llums
i els efectes sobre els arbres, transformaran
la percepció del bosc i permetran als
visitants gaudir d’un espectacle de fantasia.
Els horaris d’encesa de les llums del Bosc
encantat seran limitats, poden funcionar els
cap de setmana, i altres dies en períodes
de vacances o de forta afluència turística.
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En el projecte es proposa
una llançadora elèctrica que
permetrà connectar en temps
més reduït els diferents sectors
del parc. També s’instal·laran
zones de bicicletes elèctriques,
amb sostre solar, que permetrà
generar
suficient
energia
per carregar les bicicletes.
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F A N T A S I A
L’atractiu principal del sector Engolasters és el muntatge d’unes fonts d’aigua i nebulització
a l’extrem nord del llac. Es dotarà aquest espai natural per atreure als residents d’Andorra, la
família i els visitants en general. L’objectiu és crear un espai únic i misteriós amb una instal·lació
dissenyada exclusivament per el llac d’Engolasters, i realitzada amb els materials més moderns.
També, es podrà gaudir del bosc encantat, on s’endinsarà el visitant en un món màgic gràcies
a les il·luminacions especials dels arbres. Els colors de les llums i els efectes sobre els arbres,
transformaran la percepció del bosc i permetran als visitants gaudir d’un espectacle de fantasia.
IL·LUMINACIÓ
Tota la il·luminació de
la font s’ha previst
mitjançant projectors
submergibles d’acer
inoxidable amb LED
multicolor RGB d’alta
potència, de llarga
durabilitat i amb un
molt baix consum.
S O N O R I TAT
S’instal·larà un ampli
equip de so en
dos punts prop de
l’estany per oferir una
òptima sonorització
i millor sincronització
musical amb la font
de nebulització. Es
busca la fusió entre
la boira, la música,
la il·luminació i la
natura de l’entorn.
Es proposa música
relaxant i emocional,
per crear un espai
màgic en harmonia
amb l’entorn.

Sistema de so
Llums submergides

Cercles de boira
Local tècnic portàtil
Estructures flotants mòbils
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