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Impuls per l’economia
circular de la Massana

Des del Comú de la Massana es vol promoure l’economia circular a diferents nivells (tant en
l’àmbit de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector
privat i a tots els nivells de la societat).
Existeixen nou eixos principals de treball que serveixen com a eina per prioritzar i
desenvolupar els compromisos adquirits amb la finalitat de millorar les temàtiques ambientals
de la parròquia i generin valor econòmic, ambiental i social més responsable.
En paral·lel i segons la necessitat i viabilitat d’implantació de les propostes, aquestes es
revisen, s’actualitzen i si escau, s’amplien o modifiquen.
Tot seguit s’exposen aquestes línies de treball i seguidament algunes propostes específiques
desenvolupades o pendents de desenvolupar:

I. Parc natural comunal de les valls del Comapedrosa
Ampliar el programa de recerca i monitoratge del parc (flora, fauna, geologia).
Preservar i conservar els ecosistemes del parc, especialment zones incloses en el conveni
Ramsar.
Comunicació, difusió, promoció, educació, formació i activitats desenvolupades al parc amb
escoles, Cenma, altres parcs, associacions, turisme sostenible.
Establir noves línies de cooperació i col·laboració entre parcs naturals del país i dels Pirineus,
així com amb el Cenma i altres entitats de recerca.
Impulsar el CIC com espai d’educació i sensibilització MA en col·laboració amb centres
educatius i associacions, un centre de documentació i punt de promoció turística.
Organitzar jornades divulgatives per commemorar el dia del parc.
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II. Neteja, manteniment, senyalització i promoció dels camins de la parròquia
Fomentar una parròquia amb itineraris verds (circuits de natura, zones de fúting),
Adequació dels 80 camins de la parròquia (obertura, neteja, manteniment i senyalització) per
ajudar a promoure el turisme sostenible.

III. Gestió forestal: neteja i valorització dels boscos de la parròquia
Treballar en els plans tècnics de gestió forestal a través del consorci amb la resta de
parròquies.
Seguir amb els treballs de millora silvícola amb aclariments selectius per millorar la salut dels
boscos.
Realitzar les inspeccions, controls sanitaris i tractaments preventius i curatius de plagues
(escolítids i processionària).
Establir plans de prevenció d’incendis i defensa d’allaus.
Millorar la qualitat del sotabosc (biodiversitat, qualitat i quantitat de pastures) potenciant la
ramaderia tradicional.
Obrir noves vies per a l’ús social i turístic del medi natural.
Treballar amb els propietaris privats per embellir els prats dins de l’estratègia nacional del
paisatge (ENP).
Estudiar programes d’aprofitament fuster i productes derivats de la biomassa com a font
d’energia.
Treballar sota criteris de certificació forestal de qualitat amb principis de sostenibilitat i
respecte del MA.

IV. Gestió dels residus: prevenció, reutilització, reciclatge i valorització
Promoure un model més eficient de gestió fomentant la recuperació i reutilització.
Millora de l’espai de reutilització de la deixalleria per reduir els residus.
Col·laborar amb la botiga de segona mà de Carisma.
Incidir en les campanyes de sensibilització de les ‘3 R’ (reduir, reutilitzar i reciclar).
Assessorament a empreses, comerços i hotels en la protecció ambiental (prevenció i
minimització de residus, normatives d’emissions i estalvi energètic).
Fomentar la recollida selectiva.
Disposar d’una deixalleria i de punts verds en contínua evolució per a la millora de la gestió
dels residus.

V. Energia
Analitzar l’aprofitament de recursos naturals com a fonts d’energia.
Estudiar mesures d’estalvi i eficiència energètica en edificis comunals i potenciar les iniciatives
particulars.
Promoure les energies renovables i crear nous llocs de treballs per a la construcció i
manteniment d’edificis.
Donar suport a les iniciatives privades, com el projecte de l’Associació d’Entitats del Sector
Energètic que proposa construir mini hidràuliques i eòlica.
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Estudiar l’energia geotèrmica per a calefacció domèstica.

VI. Aigua
Fomentar l’estalvi del consum d’aigua i vetllar per garantir la seva qualitat.
Implementar el sistema d’informació de l’aigua per disposar de dades sobre qualitat,
quantitat, usos i definir estratègies de gestió del recurs hídric.

VII. Turisme sostenible
Apostar per un model de turisme sostenible respectuós amb el medi ambient, evitar
processos d’extensió urbanística indiscriminada i amb aprofitament eficient del recursos
naturals, paisatgístics i culturals

VIII. Sostenibilitat
Estudiar la implantació d’un sistema de gestió mediambiental (SGMA) a l’administració
comunal.
Participar com a parròquia sostenible (capital verda europea) fent el seguiment dels mateixos
indicadors ambientals i establir les mesures necessàries (canvi climàtic, millorar mobilitat, més
àrees verdes, etc.) .
Campanyes de sensibilització un mes-una acció (Dia de l’aigua, Dia de la biodiversitat, Dia de
MA, Dia del parc, Setmana prevenció residus).
Seguir amb el programa CVN Cos de Voluntaris per la Natura, sector jardineria, treballs
forestals, ramaderia.

IX. Agricultura
Seguir treballant per aconseguir una millora en la gestió de pastures d’alta muntanya.
Gestió i distribució sostenible de les unitats pastorals i l’activitat ramadera (càrrega ramadera).
Implementar mesures perquè els ramaders puguin utilitzar les unitats pastorals del parc natural
per potenciar les activitats tradicionals de la zona.
Donar servei als ramaders amb reunions periòdiques, guardes comunes, serveis veterinaris, i
manteniment i instauració d’equipaments. Seguir subvencionant la contractació del guarda de
pastures comunes.
Millorar les zones de pastures comunes (millora dels abeuradors, punts de salatge,
senyalització, seguretat i col·locació de passos canadencs).
Col·laborar en el desenvolupament del turisme rural.
Promocionar els productes autòctons.
Millorar les instal·lacions agrícoles per assegurar el relleu generacional.
Impulsar la instal·lació d’energies renovables a les cobertes de les explotacions agràries.
Redactar un pla de difusió per conscienciar la ciutadania i dignificar els valors del món agrícola
i ramader.
Donar suport als agricultors que vulguin innovar amb assessorament professional amb experts,
com ara la nova Escola de Jardineria.
Impulsar la millora paisatgística de les finques agrícoles proporcionant llavors de cereals.
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Donar suport al desbrossament i neteja de les finques per a la recuperació agrícola.
Col·laborar amb l’APRA per organitzar jornades dedicades al coneixement de les activitats
agrícoles i ramaderes i difusió al CIC.

Què hem fet?
El programa CVN Cos de Voluntaris per la Natura d’enguany ha tingut el màxim de
participants. Vuit nois han pogut seguir el curs i han realitzat pràctiques en jardineria i gestió
forestal, gràcies a la col·laboració de patrocinadors privats i a la simbiosi entre entitats
públiques, amb l’objectiu de possibilitar als alumnes la inserció al món laboral i sensibilitzar-
los de la importància dels treballs en l’entorn mediambiental.
Educació, informació i sensibilització per mirar d’integrar el concepte i el pensament circular

en el sistema educatiu, o la realització de comunicacions públiques i campanyes informatives
són part de l’impuls per a l’economia circular que proporcionem des dels Comuns com a
entitats públiques locals.
Una gran quantitat d’activitats i tallers de sensibilització ambiental realitzats des
d’instal·lacions pròpies com el Centre d’Interpretació del Comapedrosa CIC, la realització de
la Festa del medi ambient entre els set comuns i activitats relacionades, col·laborant amb els
centres educatius i empreses privades d’educació ambiental del país, entre d’altres.
La redistribució és un tipus de reutilització que implica un canvi de propietari. El Vide Dressing
de la Massana permet aquesta redistribució després d’haver gestionat el recurs a ser
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redistribuït de la manera més adequada (p. e.:
acondicionament de roba previ a la seva
posada de nou al mercat).
Enguany s’han realitzat obres a la deixalleria
per reorganitzar els espais, habilitar un
despatx i un per potenciar la reutilització dels
residus aprofitables. S’ha invertit en un nou
programa informàtic per agilitzar l’adquisició
de dades, reduir els recursos materials com el
paper, les impressions... S’ha dotat la
deixalleria d’una persona amb un perfil tècnic,
no només per millorar-ne la seva gestió sinó també per realitzar assessorament i suport en la
gestió de les deixalles.
Fomentar la ramaderia tradicional per netejar el sotabosc del parc natural del Comapedrosa,
per reduir el risc d’incendi i afavorir la biodiversitat dels prats del parc.
Seguint amb la tradició de les guardes comunes i la benedicció de Setúria.

Entre d’altres coses que hem fet... i
properament...
Conjuntament amb la Fundació Bomosa
organitzarem una plantada d’arbres amb
Plant for the Planet, per sensibilitzar la
població i les empreses locals de la
importància de la reducció de les emissions
de CO2 i dels problemes que ens afecten a
escala global.

Sergi Gueimonde i Bujaldon,
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

del Comú de la Massana 


