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Editorial
Un gest tan habitual com canviar l’hora la nit de
dissabte de la Fira d’Andorra la Vella podria passar
a la història aviat, ara que Europa es planteja que
l’hora sigui la mateixa tot l’any. Hora amunt o hora
avall, el rellotge no s’atura. Com qui no vol la cosa, la
Fira s’ha plantat en els quaranta anys, un aniversari
que hem celebrat amb una edició especial d’aquest
esdeveniment tan consolidat pel qual passa cada any
pràcticament tot Andorra. No només som una societat
participativa, sinó també solidària. S’ha demostrat
amb l’ensurt majúscul que ens vam endur a finals de
novembre amb l’incendi declarat al Centre esportiu
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dels Serradells durant el qual, afortunadament,
ningú va prendre mal. El Comú està realment agraït
pel suport, tant logístic com moral, mostrat des del
primer moment per tothom, de manera individual
i col·lectiva. Dies després de l'ensurt, el calendari
ens retornava a la il·lusió amb la transformació de
la parròquia, de nou, en un Poblet de Nadal que, per
segon any consecutiu, han pogut visitar en la seva
estrena tots els campions del món de motociclisme
de la temporada.
comunicacio@comuandorra.ad
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actualitat comunal
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Els escolars també decideixen
Acords polítics per millorar el dia
a dia dels ciutadans
mentre que els 194.458 euros
restants són per a l’exercici
pressupostari del 2019. En total,
s’han concedit 41 subvencions.
L’increment en relació a l’any
anterior és del 9% i inclou
diferents programes com l’esport
inclusiu, les activitats esportives
durant el curs o durant les
vacances escolars.

El Comú d’Andorra la Vella
treballa en el disseny
del nou Parc de la Serradora,
a Santa Coloma, a tocar del
passeig del riu i ben a prop de
l’escola andorrana. Disposarà
d’un skate parc, un circuit per a
bicicletes i una zona de repòs.
Així ho va explicar la cònsol
major, Conxita Marsol, durant la
sessió constitutiva del Consell
d’infants del 27 de novembre,
en què es va encetar el nou curs

Renovada
l’assegurança
complementària

Parcs infantils més segurs

El Consell de Comú ha aprovat diversos acords que tenen un impacte per a la parròquia,
des de nous projectes urbanístics fins a subvencions per a les entitats esportives.

Embelliment
urbanístic per unir
tres eixos comercials

S’adjudiquen per 1,3 milions
les obres d’urbanització i
embelliment dels carrers
La Borda, Prat Primer, Sant
Salvador i Bonaventura
Riberaygua, adjacents
a l’antiga seu d’Andorra
Telecom. La reforma té per
objectiu connectar els centres
comercials de Meritxell,
Riberaygua i Fener Boulevard.
L’obra es tirarà endavant
utilitzant el projecte urbanístic
associat a l’edifici The Cloud que
finalment no es construirà. Es
preveu la conversió d’aquests
carrers en zona de vianants i la
instal·lació de mobiliari urbà i
elements decoratius. La previsió
és finalitzar els treballs a
principi de l’estiu.

més

L'Estadi Comunal,
llogat per 15 anys

El Consell de Comú ha acordat
renovar el contracte de lloguer

de la finca Borda i Prat Salit, on
s’aixeca l’Estadi Comunal, per un
període de 15 anys. L’allargament
del lloguer es fa amb vista a la
futura reforma que s’ha previst
fer a la instal·lació, l'única del
país que disposa de gespa natural
i d’una pista d’atletisme, i de
cara als Jocs dels Petits Estats
que s’han de celebrar a Andorra
l’any 2021. Una de les opcions de
millora de l’Estadi passa per fer-hi
obres a la zona dels vestidors i
al tartan, mentre que una segona
via està lligada a possibles
negociacions amb el Govern i la
UEFA per fer-hi una actuació de
més envergadura.

S’atorguen les
subvencions
esportives

Aprovat l’atorgament de les
subvencions per a l’organització
i promoció d’activitats i serveis
esportius a la parròquia per a
la temporada 2018-2019 per
un import de 395.358 euros.
D’aquesta xifra, 200.900 euros
corresponen a l’exercici del 2018

Els estudiants de 5è i 6è de les escoles de la parròquia ja treballen en les propostes que es
debatran enguany al Consell d'infants. El Comú va anunciar en la sessió constitutiva que
el nou parc de la Serradora, a Santa Coloma, tindrà un 'skate parc' i un circuit de bicis.

El personal del Comú d’Andorra la
Vella continuarà tenint a la seva
disposició els propers 4 anys un
pla d’assegurança d’assistència
mèdica complementària als
reemborsaments de la CASS. El
cost anual és de 276.304€. Des
de l’any 2017, els treballadors
sufraguen el 25% d'aquest
complement de reemborsament
de despeses mèdiques. Si bé
anteriorment el Comú se’n feia
càrrec de manera íntegra, el
Tribunal de Comptes va advertir
que el personal havia d’assumir
una part de l’import.

Cinc parcs infantils de la
parròquia (la Margineda,
el Cedre, Prat Condal, el parc
dels Sartells i el Parc Central) ja
tenen el nou terra de seguretat,
fet de cautxú, un material més
segur per als usuaris i que
substitueix el paviment de
terra compactada i grava que hi
havia en alguns espais. A més,
al Parc Central s'ha instal·lat
un gronxador per als infants
amb mobilitat reduïda. L’espai
infantil de la Plaça del Poble es
renovarà l’any vinent.

i es va fer repàs de l'estat dels
projectes que es van proposar
l'any passat i entre els quals hi
havia la remodelació de l'skate
park del Parc Central.
El Consell d’infants, una
iniciativa que implica els
escolars de 5è i 6è any
dels diferents centres de la
parròquia, demana enguany
un espai de lleure cobert per
a infants, taules de ping-pong
i jocs de taula al Parc Central,

millorar la seguretat als carrilsbici, habilitar com a plaça
l’entrada de l'Escola Andorrana
de Santa Coloma situada al
carrer de la Plana i habilitar
una biblioteca comunal a Santa
Coloma per poder-hi anar a fer
els deures o llegir.
Totes aquestes propostes es
treballaran durant l’any a les
aules i es debatran el 28 de
maig al ple del Consell de Comú.
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coneix els consellers

Josep Antoni Cortés: "Hem de
posar el cotxe en un segon pla; les
ciutats es viuen a peu"
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Més places d'aparcament al centre
El pàrquing Valira, situat en una parcel·la de 6.000 metres quadrats a tocar de la Dama de
Gel, està obert des de l'octubre. En paral·lel, l'aparcament Centre Ciutat, amb 798 places,
ja funciona a ple rendiment després d'una reforma integral a les 9 plantes de l'edifici.

És arquitecte i urbanista. Ha estat director d'Àrea de Serveis Públics del Comú d'Andorra
la Vella entre els anys 1996 i el 2000, director i redactor del Pla d'Urbanisme de Canillo i
assessor tècnic en urbanisme.
hem obert l'aparcament Valira,
al costat de la Dama de Gel,
pensant que al Fener hi ha
un projecte urbanístic i pot
desaparèixer. També dona
servei quan tanquem el del Parc
Central per altres activitats com
la Fira. I al costat de l'estació
central d'autobusos hem
habilitat un altre pàrquing per
donar servei a aquella zona.

Aquest mandat s'ha
estrenat en política. Com
ha estat l'experiència?
Em vaig presentar a les
eleccions perquè tenia moltes
ganes de fer coses per la
parròquia. He estat sempre
vinculat a l'administració
comunal com a arquitecte, però
aquest era un vessant que em
faltava. Estic molt content de
l’experiència i de veure que
amb tot l'equip estem provant
de fer el millor per recuperar la
ciutat, la capital, i l'orgull de ser
d'Andorra la Vella.
Està al capdavant d'Urbanisme
i Aparcaments, dues
conselleries amb un pes molt
estratègic per a la parròquia.
Sí. Són dues àrees que estan
molt lligades: un dels nostres
objectius ha estat la pacificació
del trànsit, perquè hem de
posar el cotxe en un segon pla.
Les ciutats es viuen a peu, no a
sobre d'un cotxe.
Com es plasma això?

Per exemple amb la reforma que
hem fet a l’avinguda Meritxell.
Va ser una gran inversió i una
aposta fer-ho en quatre mesos,
però era molt necessari i el
resultat és del tot positiu. Era
molt fosca, tenia obstacles, una
voravia indefinida... i ara és molt
agradable passejar-hi, és oberta,
accessible a tothom i el cotxe no
n’és el protagonista. També hem
fet nous aparcaments, perquè
veiem que hi ha un problema
real de manca d'espais per
deixar-hi el cotxe i caminar.
Com hi han actuat en aquest
sentit?
Primer, amb la reforma
integral de l'aparcament Centre
Ciutat, el més cèntric i més
gran de la parròquia, i on no
s'havia intervingut mai; era
necessari. També hem fet el de
la Serradora, juntament amb
la reordenació del carrer de la
Plana en una zona tan sensible
com la d'una escola; per mi era
una evidència i molt necessari.
Des de mitjan octubre, a més,

Ha estat un mandat
caracteritzat per les obres.
Sí, calia fer moltes millores.
A banda del carrer de la
Plana i Meritxell, s'han fet les
separatives a l'avinguda d'Enclar
i Santa Coloma per acabar amb
les inundacions, però també
per adequar un passeig amb
voravies àmplies i un espai on el
ciutadà pugui connectar-se d'un
lloc a un altre. Les distàncies a
Andorra no són tan grans i Santa
Coloma ha estat molt temps
aïllada per la carretera.
En quin punt es troba el
projecte per fer reformular
l'entrada de Santa Coloma?
Sembla que està en bona via i
esperem poder començar-lo ben
aviat. Allà es preveu una voravia
ampla al costat dret per poder
fer la resta de l'entrada.
Què queda per fer al tinter?
Volem fer l'embelliment de
l'avinguda Príncep Benlloch i
ens quedarà el barri de Prada
Ramon. Allà hi ha un tramat de
carrers molt atípic a Andorra la
Vella, com un Eixample petit, i es
poden reinterpretar.

Andorra la Vella té
184 noves places
d'aparcament al centre. Estan
al nou aparcament Valira, situat
en un terreny de 6.000 metres
quadrats adjacent a la Dama
de Gel, que es va obrir el 19
d'octubre. De les 184 places
que ofereix, 176 són de rotació,
6 estan reservades a persones
amb mobilitat reduïda i 2 són
per a vehicles elèctrics.
El pàrquing s'ha posat en
marxa per donar resposta
a la necessitat de zones
d'estacionament a l'àrea
comercial, sobretot durant els
moments en què el pàrquing del
Parc Central acull activitats com
la Fira i el Cirque du Soleil.
Precisament, el pàrquing es va
estrenar una setmana abans de
l’inici de la Fira.
El nou equipament funciona
les 24 hores. Com la resta
de pàrquings públics de la
parròquia ofereix mitja hora
gratuïta (i 1 hora amb la targeta
PK, que es pot adquirir a

l’aparcament vertical Centre
Ciutat – Prat de la Creu).
Espai renovat
D'altra banda, la reforma
integral de l’aparcament Centre
Ciutat-Prat de la Creu ja està
enllestida i les 798 places de
què disposa estan plenament
operatives.
El projecte de renovació de
les 9 plantes de l'edifici va

començar el gener d'aquest any
i ha finalitzat en els terminis
previstos. El Comú ha invertit
1 milió d’euros en les obres de
millora.
La darrera remodelació
important que s’havia fet al
paviment del pàrquing, que es
va posar en funcionament l’any
1982, es va produir fa gairebé
vint anys.
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Ensurt majúscul als Serradells
El pla d'evacuació del Centre esportiu i l'Escola bressol van funcionar correctament el
matí del 22 de novembre, quan es va declarar un incendi a la façana exterior de l'immoble.
L'edifici està, per ara, precintat.

Passarel·la entre l'Estadi i el Lycée
El nou pas elevat a la CG1 aporta seguretat als vianants i posa fi a un punt negre de la
xarxa viària de la parròquia. Amb l'eliminació del semàfor, a més, s'ha guanyat fluïdesa.
Travessar a peu la
carretera general 1 entre
l'Estadi Comunal i el Lycée
Comte de Foix és ara més segur
amb el pas elevat que es va
estrenar a mitjans d'octubre.
L'equipament, la construcció del
qual ha anat a càrrec del Govern,
posa punt i final a una zona
problemàtica de la xarxa viària
de la parròquia. “Era necessari,
era un punt negre”, afirmava la
cònsol major, Conxita Marsol, el
dia de la inauguració, juntament
amb el ministre d'Ordenament
Territorial, Jordi Torres. En
aquest sentit, la cònsol insistia
que amb la infraestructura
i l'eliminació del semàfor, el
trànsit de la zona ha guanyat
fluïdesa.
Des del Comú, a més, es feliciten
pel fet que s’hagi tirat endavant
una proposta impulsada pels
ciutadans -el projecte és fruit del
primer pressupost participatiu- i
que la majoria comunal duia al

programa electoral. El cost de
l’obra ha ascendit a 490.000
euros i a partir d'ara serà el
Comú qui es farà càrrec del
manteniment i dels ascensors.
Nova connexió al Centre Històric
La plaça del Poble i el carrer
de la Vall estaran connectats a
través d'una passarel·la elevada
a partir de l'estiu vinent. El futur
equipament (es pot veure la

simulació a la fotografia) serà
d’ús exclusiu per a vianants i
farà 29,5 metres d'altura i 4
d'amplada. Aquesta nova via té
per objectiu connectar millor el
Centre Històric amb les places
del Poble i Rebés, i ser un punt
més d’atracció en aquesta zona.
El projecte s'ha adjudicat per
631.986 euros, que assumirà
íntegrament el Govern.

Ensurt majúscul el que es
va viure el matí del passat
22 de novembre al Centre Esportiu dels Serradells: un incendi
que es va declarar a la façana
exterior de l'immoble pocs minuts després de les 9 va obligar
a activar els plans d'evacuació,
que van funcionar perfectament,
i a desallotjar amb rapidesa el
centenar d'usuaris i el personal
comunal que hi havia en aquell
moment a les instal·lacions.
Una trentena d'infants de
l'Escola bressol van ser evacuats pel camí del rec de l'Obac
fins al Bar-Restaurant La Nogreda pel personal de la guarderia,
amb la col·laboració de pares i
alguns usuaris.
Els Bombers van actuar amb
màxima celeritat per extingir les
flames, fins i tot amb l'activació
de l'helicòpter per ruixar per
via aèria la zona que cremava.
L'incendi es va donar per extingit
abans de les 12 del migdia.
Arran del foc, que va afectar
principalment la zona de la
piscina olímpica, l'edifici que-

dava precintat, a l'espera dels
informes dels experts que
acreditessin que els accesos als
Serradells eren totalment segurs i que l’estructura de l’edifici
no havia quedat afectada.
Serveis traslladats
Mentrestant, a partir de
l'endemà dels fets, la cinquantena d'infants de l’Escola bressol
eren traslladats a l'Escola bressol de Santa Coloma (els nadons
de 4 a 15 mesos) i al casal el
Llamp (els nens i nenes de 15
mesos a 3 anys). L'activitat es
reprenia amb normalitat.
En paral·lel, els gairebé 3.800
usuaris del Centre esportiu han
pogut fer ús de la resta de centres esportius comunals del país
mostrant la targeta d’abonat als
Serradells. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de
tots els comuns d'Andorra.
Les piscines del Lycée Comte de
Foix i el Col·legi Janer acullen
les activitats aquàtiques dirigides.

Múltiples mostres de
suport i col·laboració:
moltes gràcies a tots!
Des del Comú es vol agrair
als serveis d’emergència la
diligència en l’extinció del foc
i la col·laboració del personal
comunal, així com la implicació
ciutadana i de les institucions
del país i empreses privades
que des del primer moment
van ajudar a restablir al màxim
possible la normalitat.
Les xarxes socials es van anar
omplint de seguida de missatges
de suport i de reconeixement a
la ràpida i efectiva actuació de
tothom davant del sinistre.
Arran de les molt nombroses
mostres de suport, la cònsol
major, Conxita Marsol, ha constatat que "els Serradells és una
instal·lació molt estimada i és
patrimoni d'Andorra la Vella i de
tot el país".
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notícies breus

Estudi sobre la joventut d'Andorra

El Govern, els set comuns,
el Fòrum Nacional de la

Joventut i l’Associació Carnet
Jove Andorra impulsen un

projecte participatiu per tenir un
coneixement exhaustiu i detallat
de la realitat actual en l’àmbit
de la joventut al país. El projecte, que rep el nom de Moviment
Jove, posarà en marxa un ampli
procés de dinamització i participació que recollirà les principals
veus i visions del país. L'objectiu
és aconseguir una reflexió i una
anàlisi compartides que ajudin
a definir i impulsar les polítiques de joventut i les accions a
desenvolupar, tal com va detallar el cònsol menor i president
del Carnet Jove, Marc Pons.

Connectant empreses i joves
Una setantena de nois i
noies han participat en
les xerrades laborals que ha
organitzat per a la temporada
d'hivern i la campanya de
Nadal el Servei de Joventut.
L'objectiu és posar-los en
contacte amb representants
de grups empresarials que es
troben en la cerca de personal.
Els joves han conegut de
quina manera s'organitzen les
empreses i quins perfils laborals
sol·liciten. En aquesta edició,
els participants han tingut
l'oportunitat de trobar-se amb

membres dels grups Viladomat,
Pyrénées, Quars, Perfumeries

Júlia i Germans Cruz. Aquestes
xerrades es fan des del 2005.

Xerrada a les famílies d'esportistes
L’esportista professional Laura Orgué
va oferir el passat 15 de novembre la
xerrada-col·loqui ‘Esport, pares i fills. Com
gestionem la vida esportiva dels nostres
fills’ per donar eines i consells a les famílies
dels joves que practiquen un esport. Durant l’activitat, organitzada pel departament
d’Esports del Comú, es va parlar de qüestions
com la participació de la família en l’activitat
esportiva dels fills i el paper que juga la pressió externa i una exigència excessiva.
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Carrers nets: diluir les miccions dels
gossos a la via pública és obligatori
El Comú aprova l'ordinació de convivència ciutadana, higiene i medi ambient per mantenir una parròquia ordenada. La sensibilització i responsabilitat dels ciutadans són clau.
Diluir amb aigua les
miccions dels animals
de companyia que orinin a la
via pública és obligatori. Els
propietaris dels animals, de
la mateixa manera que ja han
de dur bosses per recollir els
excrements per mantenir nets
els carrers, han d’anar equipats
amb una ampolla d’aigua per
retirar les restes d’orina i
evitar les males olors. Així ho
estableix la nova ordinació de
convivència ciutadana, higiene
i medi ambient que ha aprovat
el Comú per sensibilitzar i
responsabilitzar la ciutadania
en aspectes relacionats amb
la convivència, la neteja i el
respecte al medi ambient i la
imatge de la parròquia.
L’ordinació unifica la normativa
existent, l’adapta a les
necessitats actuals de la
parròquia i tracta qüestions
relatives a la recollida selectiva,
l’accés al medi rural, la
tinença d’animals o l’ús de
parcs infantils i espais verds.
Alhora, defineix el procediment
sancionador per als infractors
(per exemple, es preveuen
sancions de 100 euros per a
aquells ciutadans que no duguin
l'ampolla quan passegen els

animals de companyia i de 60
euros en cas de no retirar les
miccions).
Patins, monopatins i bicicletes
Entre altres novetats, el text
amplia als passejos dels recs
del Solà i l’Obac els camins
en què queda prohibit circular
amb vehicle motoritzat (fins
ara es restringia a tot el vedat
d’Enclar). La normativa també
limita la circulació de bicicletes,
monopatins i patins exclusivament
als carrils habilitats expressament
per a tal efecte, per la qual
cosa, resta prohibit circular per
voravies i carrers que no tinguin

LA NORMATIVA, EN 4 PUNTS

1

RECOLLIR EXCREMENTS
I DILUIR MICCIONS
Els propietaris dels
animals que passegen
per la via pública tenen
l'obligació de recollir els
excements i diluir els
orins de les mascotes.

2

SOLARS NETS I
DESRATITZATS
Els particulars que
tinguin solars han
de mantenir-los
nets d’arbustos i
herbassars, desratitzats
i desinfectats.

3

espais específics. Alhora, es
prohibeix l’ús del mobiliari urbà
i dels elements estructurals
per fer acrobàcies amb patins,
monopatins i elements similars.
D’altra banda, l’ordinació
estableix que cal una autorització
per actuar al carrer o fer venda
ambulant; regula la contaminació
acústica tant al carrer com a
l’interior dels edificis amb sorolls
que pertorbin la convivència
ciutadana; i fixa que entre les
22 h i les 8 h no es poden deixar
animals en patis, terrasses o
altres espais oberts que puguin
destorbar el descans del veïnat.

PROHIBIT CIRCULAR
PER LA VORAVIA
Les bicicletes,
monopatins i patins
han de circular
exclusivament pels
carrils habilitats, i no per
la voravia.

4

ELS ANIMALS,
A LA NIT A CASA
De les 22 h a les 8 h no
es poden deixar animals
en patis, terrasses o
altres espais oberts
que puguin destorbar el
descans del veïnat.
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Capital mundial del motor
Els campions del món de motociclisme 2018 han recollit els guardons a Andorra la
Vella, en una gala celebrada en un transformat Poliesportiu d'Andorra. La Federació
Internacional de Motociclisme escollia un nou president durant l'Assemblea General
celebrada a casa nostra per segon any consecutiu.
El Poliesportiu d'Andorra
es transformava en un
gran escenari i plató de televisió
per acollir la gala d'entrega de
premis als campions del món
de motociclisme de totes les
disciplines aquesta temporada.
El glamour s'instal·lava
a Andorra la Vella amb la
celebració d'una cerimònia que
ha tingut una gran visibilitat
a nivell internacional i que ha
situat la ciutat com a capital
mundial del motor durant el
primer cap de setmana de
desembre.

Els FIM Awards són, de fet, la
cirereta del pastís de l'Assemblea
General de la Federació
Internacional de Motociclisme
(FIM), que s'ha celebrat per segon
any consecutiu a Andorra la Vella.
L'edició d'enguany ha tingut fins
i tot una major repercussió que
l'anterior, perquè delegats de
més de 100 països van escollir
al Centre de Congressos el nou
president de l'entitat. L'anterior
dirigent, el veneçolà Vito Ippolito
-president de la FIM durant 12
anys- exhauria el mandat i no
podia optar a la reelecció.

Les regnes de la FIM les
assumeix des de l'1 de
desembre el portuguès Jorge
Viegas, que ha mostrat el seu
agraïment pel suport rebut a
Andorra la Vella.
La inauguració de l'Assemblea
General de la FIM va anar a
càrrec de la cònsol major,
Conxita Marsol, i del ministre
d'Economia, Innovació i
Competitivitat, Gilbert Saboya.
Tots dos van destacar que
acollir aquests esdeveniments
contribueix a difondre el nom
d'Andorra al món. L'endemà

de l'Assemblea arribaven a
Andorra tots els campions
del món del motor, els grans
protagonistes de la gala FIM
Awards 2018. A la catifa
vermella hi hem vist per segon
any consecutiu el més mediàtic
dels campions: Marc Màrquez,
guanyador en la categoria reina
de Moto GP. Hi van desfilar els
gairebé 700 convidats en un
gran esdeveniment, durant el

qual els campions van recollir
els trofeus que els acrediten
com a millors pilots del món
de les seves disciplines, com el
resident il·lustre, Toni Bou, que ha
pulveritzat els rècords del món
en trial, o bé el també resident,
Jorge Martín, campió del món de
Moto3.
Andorra la Vella ha estat la
seu durant el 2017 i el 2018 de
l'Assemblea General de la FIM i

Xou acrobàtic per apropar
les motos al gran públic
Els pilots Rayco Diaz, Rocky
Florensa, Antonio Navas i Marc
Pinyol, de l’equip Lleides i que
han participat en alguns Rècords
Guiness, es van posar el públic
a la butxaca durant el xou
acrobàtic de freestyle motocross
que va organitzar el Comú el
mateix cap de setmana de la FIM

per apropar el món del motor
al gran públic. Durant l'activitat
els pilots van fer piruetes
impossibles amb la moto a
més de 10 metres d’altura.
El miler d'assistents que es
va concentrar a l'aparcament
de Prada Casadet va quedar
entusiasmat.

dels FIM Awards, que l'any vinent
se celebraran a Mònaco.
Conxita Marsol ha reiterat que
la capital té molts atractius que
han fet que hagi estat l'escollida
per celebrar l'esdeveniment,
La cònsol major ha volgut
reconèixer la bona tasca
realitzada per la Federació
Motociclista d'Andorra, clau per
haver aconseguit ser dos anys
capital mundial del motor.
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Andorra la Vella es transforma tot
el desembre en Poblet de Nadal
Les activitats es distribueixen per tots els eixos comercials de la capital. Les novetats
principals són l’espectacle audiovisual del túnel de llum i so de la plaça de la Rotonda i
propostes de gastronomia, animacions, tallers, música en directe i art al Mercat de Nadal.
Andorra la Vella es torna
a convertir entre l’1 i el
30 de desembre en la capital de
les il·lusions amb la celebració,
per tercer any consecutiu, del
Poblet de Nadal. Es tracta del
gran projecte de dinamització
comercial, turístic i cultural de la
parròquia, un esdeveniment que
tot i ser jove ja està plenament
consolidat. En total, s’han
organitzat més de mig centenar
d’activitats diferents adreçades
a tots els públics i que estan
distribuïdes entre tots els eixos
comercials d'Andorra la Vella.
Entre les novetats més

destacades d’aquesta edició hi ha
el túnel de llum i música, que s’ha
instal·lat a la Plaça de la Rotonda i
que ofereix l’espectacle audiovisual
gratuït i únic al sud de França i
Catalunya Un Nadal de llum i so. Es
pot veure totes les tardes del mes
amb diversos passis.
En paral·lel, el Mercat de Nadal de
la plaça del Poble torna a ser un
dels eixos principals del Poblet
d’enguany. L’espai ha crescut en
casetes (fins a 35, que ofereixen
productes nadalencs i d'artesania,
així com d'alimentació) i s'ha
convertit en una zona més diàfana
amb un recorregut més còmode

per als visitants. S'incrementen
les propostes adreçades a
públics diferents: des de tallers
gastronòmics amb cuiners de
renom, entre els quals, Bernard
Dois i Nandu Jubany, amb
estrella Michelin, el xef andorrà
Carles Flinch o el bartender
Aitor Estela (cada cap de
setmana s'han previst tastos i
demostracions gratuïts), fins a
música en directe o manualitats
per a infants i adults. Al mateix
espai de la plaça hi ha també
exhibicions de jocs tradicionals
per poder practicar en família,
exposicions amb obres

d’artistes del país, la 3a Mostra
de Nadales, el tió gegant per
als infants i la casa del Mickey,
que celebra els 90 anys del
seu naixement amb tallers i un
fotomaton.
Quatre espectacles itinerants
Pel que fa a les animacions i els
espectacles, aquest any s’han
volgut concentrar el gruix de
les activitats durant els caps
de setmana i en moments de
màxima afluència turística. S’han
programat quatre espectacles
d’animació de gran format, com
els dels anys anteriors i itinerants
per l’avinguda Meritxell tots els
dissabtes del mes a partir de les
18.30 hores.
El cap de setmana del pont de la
Puríssima va tenir lloc l'animació
Transmutation du Dragon, amb
un grup de dracs voladors com
a protagonistes; i el cap de
setmana següent, l'espectacle
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Tobogan, pista i laberint
D’altra banda, amb l’objectiu
de concentrar les activitats en
diferents espais i potenciar les
zones de Riberaygua i Fener
Boulevard, el supertobogan de
gel sintètic, de 35 metres, s’ha
instal·lat a la parcel·la on hi havia
l’antiga caserna de bombers,
propietat d’Andorra Telecom i
que es troba enmig de les dues
àrees comercials. A més, la
sortida d’algunes animacions,
com els rens i dromedaris que
han tornarat a estar presents
durant els quatre dies de Pont
de la Puríssima, s'ha fet des de
Riberaygua (amb sortida des de
de Riberaygua i Travesseres).
La pista de patinatge sobre gel,
de 100 metres, repeteix a Plaça
Guillemó, on, com a novetat, s’ha
instal·lat un laberint de llums i
colors adreçat al públic infantil
i familiar. I l’Oficina de correus
màgica, per la qual van passar
l’any passat més de 2.000 infants,
es manté a l’avinguda Meritxell,
26. L'espai, en funcionament
entre el 6 de desembre i el
5 de gener, està a disposició
dels infants que vulguin lliurar
les cartes al pare Noel i a Ses
Majestats els Reis d'Orient (cada
tarda de 17.30 a 19.30 h).

De peluche, amb el mico Bu, un
titella que amb els seus 6 metres
d’alçada va recórrer el centre
comercial al ritme de la música i
la festa. El dia 22 es programava
el xou Aquavelos de la mà de
la companyia Planète Vapeur,
creadors de les carrosses i les
figures del Carnaval de Niça per
delectar de nou el públic d'Andorra
la Vella amb les seves figures
gegantines i autoil·luminades
plenes de màgia. El programa
d'espectacles itinerants es tanca la
tarda del dissabte 29 amb els Fiers

à Cheval, els cinc cavalls inflables
de 3,5 metres d’alçada que l'any
passat ja van enamorar amb la
seva música i coreografies.
Les tardes del 24 de desembre (a
partir de les 18 hores i des de la
plaça del Poble) i del 5 de gener
(des de les 18.30 hores, amb
sortida d'Escaldes-Engordany) són
per als més menuts amb la vista
del Pare Noel i de Ses Majestats
els tres Reis d'Orient, encarregats
de recórrer els carrers de la
parròquia i saludar tots els infants
amb regals i caramels.

'Selfies' en racons entranyables
Les parades màgiques que
tan èxit van tenir l'any passat,
pensades perquè el públic es
fes fotografies entranyables,
han evolucionat aquest any en
els anomenats Magic selfies.

Es tracta d'espais urbans que
s’han transformat en indrets
plens d'encant perquè tothom
qui ho vulgui pugui fer-s'hi
fotos especials i etiquetar-les
amb #andorralavellanadal.
Enguany hi ha 6 Magic selfies
repartits arreu de la parròquia:
al carrer Prat de la Creu; en dos
espais diferents de l’avinguda
Meritxell (amb l'encreuament
amb l'avinguda Riberaygua i a la
Creu Grossa); un altre al Fener
Boulevard; a la plaça Rebés i
davant de l’església de Santa
Coloma.
El dia de l'estrena
El Poblet de Nadal es va
inaugurar el passat 1 de
desembre, coincidint amb
l’estrena de l’espectacle del
túnel de llum i so i l’encesa
general de l’enllumenat de
Nadal de tota la parròquia, que
enguany compta amb prop
de 3.000 elements lumínics
decoratius. La mateixa tarda, el
cor dels Petits Cantors d’Andorra
va oferir un concert a la Plaça
del Poble, des d’on centenars de
persones no es van voler perdre
el gran castell de focs d'artifici
que va donar el tret de sortida a
un mes replet d'activitats.

El Poblet de Nadal, promocionat al Portal de l'Àngel de Barcelona
Els milers de vianants que
cada dia transiten pel Portal
de l'Àngel de Barcelona han
pogut conèixer que Andorra
la Vella és durant tot el
desembre la capital de les
il·lusions. Una de les façanes
més visibles del carrer
comercial per a vianants més
cèntric de la capital catalana
convida tothom a visitar
Andorra la Vella durant el
Nadal.

CAPITAL.ad :: núm 10 :: desembre 2018 :: pàgina 18

CAPITAL.ad :: núm 10 :: desembre 2018 :: pàgina 19

La Fira celebra els 40 anys
d'història amb una salut de ferro
La mostra s'ha consolidat com un dels esdeveniments que visita pràcticament tot el país.
Un estand interactiu, amb imatges històriques i un espectacle de danses urbanes han
estat els principals atractius d'una edició ben especial.

qui va agrair haver contribuït a
impulsar aquest esdeveniment
comercial i social. Conxita
Marsol va elogiar, alhora,
l'assistència dels exmandataris
a la inauguració com una mostra
d'unitat i estima a la parròquia
per damunt de colors polítics.
Espai per fer memòria
Un estand interactiu, on els
assistents van poder endinsarse en la història de la Fira a
través de fotografies i imatges
antigues, va ajudar a fer
memòria i a comprovar la gran
evolució que ha experimentat
des dels inicis i fins avui. La

Andorra la Vella ha viscut
aquest any una edició

ben especial de la Fira. La
mostra va celebrar el darrer

cap de setmana d'octubre els
40 anys d'història amb èxit
absolut de participació i està
consolidada com un dels grans
esdeveniments de la tardor
al país. Durant els tres dies, i
malgrat l'intens fred del cap de
setmana, la Fira va revalidar
la xifra d'assistència d'anys
anteriors, entre 60.000 i 70.000
persones residents i de fora del
Principat.
La cònsol major, Conxita
Marsol, acompanyada del cap
de Govern, Antoni Martí, va
ser l'encarregada d'inaugurar
l'acte, al costat també dels
diferents cònsols majors de les
darreres quatre dècades i als

benvinguda al recinte firal
es donava, a més, amb un
espectacle de danses urbanes
i un photocall singular amb la
imatge del logotip dels 40 anys.
El Comú va convidar d'aquesta
manera els milers de ciutadans
que van passar per la mostra
a unir-se a l'aniversari d'una
mostra que exhibeix una salut
de ferro. Ho demostren els
prop de 200 expositors que hi
han format part aquest any,
distribuïts entre els 12.000
metres quadrats d’envelat,
els espais exteriors del Parc
Central, el passeig del riu i la
plaça de la Rotonda.

Al tancament, els negocis
participants (75 a l'espai
comercial, relacionats amb
el turisme, l’oci, l’esport, la
vida sana activa, les energies
renovables i l'automobilisme)
van fer un balanç molt positiu
de la mostra, especialment
el sector automobilístic i les
estacions d'esquí, que durant tot
el cap de setmana van vendre
forfets de temporada a preu
reduït i van superar el nombre
de trasnsaccions de l'any
anterior.
Sobre el futur de la Fira, la
cònsol major va assegurar que
els propers anys es mantindrà
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la mateixa línia, perquè funciona
molt bé i agrada la ciutadania.
"El concepte seguirà sent el
mateix tot i que sempre hi haurà
algun canvi" va afirmar, sense
voler-se avançar adduint que
"ho estudiarem amb vista a l'any
vinent".

L'estrella del pilot de ral·lis Albert
Llovera ja llueix al Fener Boulevard

8a Fira d'Associacions
La 8a Fira d’Associacions
va aplegar va 52 entitats
sense ànim de lucre, que van
oferir activitats culturals i
espectacles d'allò més variat:
des d'exhibicions folklòriques
fins a tastos gastronòmics i
espectacles de caire esportiu.
Els espais exteriors es va
potenciar com a punt neuràlgic
de les propostes lúdiques per
als infants (amb inflables,
bicicletes, motos elèctriques,
exhibicions canines, la presència
dels Bombers d’Andorra i de
la Creu Roja Andorrana, entre
d’altres propostes) i l’oci.
També s’hi va habilitar un espai
de restauració amb un punt
gastronòmic.
Pel que fa al vessant de l'esport,
els 6 comuns que disposen de
centres esportius van mostrar
als assistents el ventall
d'activitats que hi duen a terme i,
alhora, van oferir promocions en
un estand conjunt.

El pilot de ral·lis andorrà
Albert Llovera ja té la
seva estrella al Bulevard de les
Estrelles. A primers d'octubre,
en un acte al Fener Boulevard
amb una multitud de persones,
el pilot va descobrir la placa
amb el seu nom i amb la qual
Andorra la Vella li ha volgut
reconèixer la implicació amb
la parròquia i el país i el paper
d’ambaixador que fa d’Andorra a
l’exterior.
La cònsol major, Conxita Marsol,
també ha destacat la dedicació
de Llovera tant en el vessant
esportiu, especialment per
la seva participació al Dakar,
com en el social, per la tasca
d’ambaixador de l’Unicef per
Andorra i també per la defensa
dels drets de les persones amb
diversitat funcional. La cònsol
va definir el pilot com “un
exemple d’optimisme, superació
i proactivitat”.
Albert Llovera, que va agrair
emocionat el reconeixement de
la parròquia, també va signar

Andorra la Vella reconeix la implicació de l’esportista amb la parròquia i la seva tasca
d’ambaixador del país a l’exterior. La descoberta de la placa va reunir centenars de persones
a l'eix comercial, on Llovera va signar autògrafs i es va fer fotos amb els seguidors.

La Fira concurs del bestiar també bufa espelmes
La Fira concurs del bestiar,
el mateix dissabte de la Fira
a l'aparcament de Prada
Casadet, també ha celebrat
aquest any el 40è aniversari. A
la mostra, on es va homenatjar
Casimir Arajol i Sergi Mas,
per la seva implicació en
l'esdeveniment des dels
inicis, van participar més de
200 animals d'una trentena
d'explotacions del país.

autògrafs i es va fer fotos amb
els seguidors i amics al costat
del seu vehicle de competició.
El projecte del Bulevard de
les Estrelles, que es fa de
manera conjunta entre el Comú
i l’Associació de Comerciants
del Fener Boulevard, es va
inaugurar el desembre de
l’any passat amb el pilot Cyril

Despres, campió al ral·li Dakar
i resident al país. La d’Albert
Llovera és la tercera estrella
que llueix al Bulevard i que se
suma a la del també pilot Toni
Bou que es va descobrir a l’abril.
La propera, al gener, serà la dels
germans Lluís i Gerard Claret,
en reconeixement dels 50 anys
de carrera musical.

Epicentre de l'Andorra Bike Race
La plaça del Poble ha
estat la seu de la sortida
i l'arribada de l'Andorra Bike
Race, la primera cursa per
etapes de BTT del país entre
el 12 i el 14 d'octubre. La
competició, de 160 quilòmetres,
es va desenvolupar el primer
dia en territori d'Andorra la
Vella mentre que les altres
dues jornades es va traslladar
als sectors de Vallnord i

Grandvalira. L'esdeveniment
ha acollit en aquesta primera
edició 151 participants i ha
comptat amb tres ambaixadors
d'excepció: els esportistes Aleix
Espargaró i Joan Barreda i
l'humorista Santi Millan, que han
coincidit a afirmar que Andorra
és un "paradís ciclista", tant per
la geografia com per l'oferta
comercial i hotelera que aporta
al voltant de l'esport.

notícies breus
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Prova pilot a Príncep Benlloch

Andorra la Vella, al XI Fòrum
iberoamericà de Governs locals
La cònsol major intervé a la trobada de Madrid amb un discurs sobre la igualtat de gènere.
La cònsol major d’Andorra
la Vella, Conxita Marsol,
va participar el passat 7
de novembre al XI Fòrum
Iberoamericà de Governs Locals
que va tenir lloc a Madrid sota
el lema ‘Autonomia, participació
i educació dels governs locals
per assolir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) 2030 als territoris’. La
cònsol major va intervenirhi amb un discurs adreçat
als representants dels 22

països que formen part de la
Comunitat iberoamericana de
Nacions (19 d’Amèrica Llatina i
3 de la Península Ibèrica) on va
parlar de la igualtat de gènere
i del nivell de compliment i
implementació d’Andorra dels
ODS. En aquest sentit, va posar
l’accent en la paritat que hi
ha al Comú d’Andorra la Vella,
tant amb els consellers de la
majoria com a l’oposició, una
circumstància que s’ha donat en
més ocasions tant als comuns

com al Consell General “sense
que hi hagi hagut mai al país cap
sistema de quotes”.
Conxita Marsol va participar
al XI Fòrum en tant que cònsol
major de la capital del país que
serà la seu de la XXVI Cimera
Iberoamericana de caps d’Estat
i de Govern del 2020. Andorra
la Vella treballarà per convertirse en la seu, també el 2020, del
Fòrum Iberoamericà de Governs
locals.

El turisme sostenible a debat
Andorra la Vella va ser
aquest any, del 22 al 24
d'octubre, la seu de la XXXI
sessió de l'Assemblea Regional
de l'Assemblea Parlamentària de
la Francofonia. El conseller de
Medi Ambient i Innovació, David
Astrié, hi va participar durant
la primera jornada de treball,
centrada en el turisme sostenible,
just, solidari, responsable i social,
amb la ponència sobre turisme
sostenible Villes durables comme
moteur touristique, explicant
l'exemple de la parròquia.

El Comú ha fet durant
la darrera quinzena de
novembre una prova pilot per
limitar a un únic carril un tram
de la circulació de l’avinguda
Príncep Benlloch. La mesura,
que s'ha pres per avaluar la
fluïdesa del trànsit al barri i a
la resta de la parròquia amb un
carril, s'ha engegat a demanda
de part de veïns i propietaris del
barri. El conseller de Circulació,
Miquel Canturri, ha explicat
que el test va lligat al projecte
d’embelliment de la zona, amb
el possible eixamplament de
les voravies i la supressió d'un

carrril. Finalitzada la prova pilot
i un cop restablerta la circulació
habitual, el Comú n'analitzarà

els resultats abans de prendre
qualsevol decisió.

Connexió entre el Ribaló i Bonavista
L'aparcament del Ribaló
té un nou accés: s'han
habilitat unes escales que connecten el carrer Gil Torres amb
l'aparcament de Bonavista per,
així, fer drecera.
Els treballs, realitzats íntegrament pel departament de Medi
Ambient del Comú, permeten
als usuaris del barri creuar per

un espai habilitat amb escales
i baranes de fusta, i integrat a
l'entorn amb pedra seca.
Anteriorment, la connexió entre
l'aparcament i el carrer Bonavista es feia a través d'un camí mal
habilitat que utilitzaven molts
usuaris, i per això el Comú ha
posat fil a l'agulla per adecentar
aquest accés.

Prat de la Creu, més per al vianant
El carrer Prat de la Creu
ha ampliat la zona per
a vianants després que s'hagi
acordat prescindir de les 30
places d’aparcament de parquímetre situades entre els
pàrquings Centre Ciutat i Parc
Central 2 (encreuament amb el
carrer Pompeu Fabra). L'àmplia
majoria dels negocis de la zona,
molt transitada per vehicles i
vianants, veuen de bon ull la
mesura, atès que a la zona hi ha
més de 2.000 places distribuïdes
en 5 aparcaments comunals. Es
mantenen les àrees de càrrega
i descàrrega i les places per a
persones amb mobilitat reduïda.
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Són els que van participar
en l'edició dels Jocs
Specials Olympics
celebrada a Andorra la
Vella i La Seu d'Urgell.

Andorra la Vella va
acollir 8 i la Seu
d'Urgell 6 de les 14
disciplines que van
competir durant els
tres dies d'activitat.

Van venir d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca,
Finlàndia, Hongria, Índia,
Itàlia, Marroc, Mònaco, San
Marino, Portugal, Suïssa,
Espanya i Andorra.

cada quatre anys se
celebren els Special
Olympics. Aquesta ha
estat la primera que
tenia la seu repartida
entre dos països.

esportistes

esports

Millor és qui ho intenta
Andorra la Vella i La Seu d'Urgell van acollir del 4 al 8 d'octubre els Jocs Special Olympics. 1.500
esportistes de 15 països i un miler de voluntaris van formar part d'uns dies inoblidables.

1.500 esportistes vinguts
de 15 països, prop
d'un miler de voluntaris, 14
disciplines esportives i moltes
ganes i il·lusió. Aquestes són les
grans xifres dels Jocs Special
Olympics 2018 que entre el 4 i
el 7 d'octubre van dur a Andorra
la Vella i la Seu d'Urgell, amb
l'emocionant arribada de la
flama vinguda des de Catalunya,
la gran festa de l'esport inclusiu
i un dels esdeveniments d’àmbit
internacional més importants
per als competidors amb
discapacitat intel·lectual. Sota el

països

vegada

lema Millor és qui ho intenta, els
quatre dies de trobada van ser
tot un èxit tant des del vessant
esportiu com de participació i
implicació social.
Les instal·lacions d'Andorra
la Vella van acollir 900 dels
participants a la competició
i 8 disciplines esportives
(atletisme, futbol sala, natació,
gimnàstica, bàdminton, tennis
taula, judo i handbol), a més
de l'impressionant espectacle
inaugural que va fer vibrar els
més de 5.000 assistents al
Poliesportiu d'Andorra: tot un
desplegament de música i festa
amb la desfilada de banderes
de tots els països participants;
actuacions musicals a càrrec
d'Elena Gadel, Gisela i Josep
Fadó, Beth, Mònica Green i el
cor dels Petits Cantors, entre
d'altres; l'encesa del peveter i la
participació de les mascotes Nuc
i Bruna.

Agraïment al paper imprescindible dels voluntaris
Amb un gràcies immens i una
festa al Centre de Congressos
van voler agrair el Comú
d'Andorra la Vella, el Govern
i Special Olympics Andorra
l'enorme implicació i motivació
dels prop de 600 voluntaris
(des d'escoles, a empreses,
institucions i la societat civil)
que es van inscriure al país
per fer possible la celebració
dels Jocs.
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1000

17

El voluntariat va ser
imprescindible durant
els Jocs. Només a
Andorra la Vella hi va
haver 600 voluntaris
participant.

Són les que van rebre
la torxa olímpica
durant el recorregut
per arribar a Andorra la Vella des de
Lausanne.

voluntaris

Festa al Village per a tothom
Però no només van ser dies
d'esforç per aconseguir bons
resultats esportius i l'obtenció
de medalles (la delegació
andorrana, formada per una
cinquantena d'atletes, en va
aconseguir 25: 9 d'or, 7 de plata
i 9 de bronze): també hi va
haver moments per a l'esbarjo

i la implicació de la ciutadania
al village dels Jocs que es va
desplegar al Parc Central i que
va oferir un amplíssim ventall
d'activitats lúdiques per a tothom.
Al mateix espai, la nit abans de
la cloenda es va celebrar la gran
Festa de l'esportista, que, sens
dubte, era un dels moments més
esperats dels participants.

ciutats

L'extinció de la flama del peveter
i la baixada de bandera van
tancar, durant la cerimònia de
cloenda celebrada al camp de
futbol Emili Vicente de la Seu
d'Urgell, quatre dies de molt
d'esport i companyerisme. I,
també, els primers Jocs Special
Olympics celebrats a cavall
entre dos països.

Premi al millor esdeveniment esportiu de l'any
Els Jocs Special Olympics han
estat enguany mereixedors del
premi al millor esdeveniment
esportiu del 2018 pels valors
de treball en equip, solidaritat
entre companys i inclusió que
van potenciar. La cònsol major
d'Andorra la Vella i l'alcalde
de la Seu d'Urgell van rebre el
guardó que atorga el Govern el
26 de novembre durant la Nit
de l'Esport.

El rellotge del campanar de Sant
Esteve fa 50 anys
Un dels emblemes del Centre Històric celebra mig segle d'ençà de la posada en marxa.
Així ho recull el Document del mes de novembre elaborat per l'Arxiu Comunal.
Foto: ANA_Fons Peig.Neg.18024

L’Església de Sant Esteve,
de mitjan del segle XII,
presenta l’aspecte actual des
de 1962. Vint anys enrere, el
1942, es va refer el campanar
de dos pisos que havia quedat
malmès per un llamp, i s’hi va
afegir una tercera planta. Aquell
any apareix el primer document
escrit que fa referència a un
nou rellotge que feia sonar les

hores a través de les campanes
mitjançant un giny. Per fer-lo
funcionar calia donar corda
fent giravoltar una manovella
que elevava els pesos fins a
la màquina. I així es va fer de
manera manual fins el 1985.
A la tardor del 1968, ara fa 50
anys, el Quart d’Andorra va
decidir reemplaçar el rellotge
de l’església que s’havia avariat.

Malgrat que el projecte de
l’ampliació del temple no preveia
la instal·lació de l’esfera, es va
optar per col·locar un rellotge
que no només toqués les hores
sinó que fos visible. L’esfera
es va instal·lar el novembre de
1968 i va costar unes 17.000
pessetes.
El 1985 el Comú va comprar
un rellotge amb els tocs
incorporats i es van programar
els diferents sons de les
campanes. Domènech Segués
va ser l'últim manador del Comú
a donar-li corda. El rellotger
Rafael Miranda es va fer càrrec
del manteniment del rellotge
fins al 2002, quan se’n va fer la
darrera modernització. Gràcies,
de fet, a la informació aportada
per Miranda ha esta possible
elaborar aquest recull que
repassa la història del rellotge
de Sant Esteve.
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notícies breus

Un comerç més proper a la gent gran
14 establiments de la
parròquia ja tenen el
segell que els acredita com a
Comerç Amic de la Gent Gran.
Són els primers que s’han sumat
a la campanya del Comú i la
Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis amb la col·laboració de
l’Associació de la Gent Gran per
facilitar l’experiència de compra
de les persones grans. Entre
d'altres, han instal·lat ascensors,
habilitat àrees de descans i
facilitat el servei a domicili.
Ja disposen del segell Pyrénées,
Andorra 2000, Auto Rallye,

Farmàcia internacional, Veritas,
Tot Natura, Ortopèdia Albert
Llovera, Javier Simorra, Cúbic,
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Homenatge als germans Claret
pels 50 anys de carrera artística

Electrodomèstics Martínez,
Bellacer, Suïssa joiers i
Decoració Teixidó.

L'Aula Magna arriba a la 14a edició
L'Aula Magna, el projecte
educatiu intergeneracional
que organitzen conjuntament
el Comú d’Andorra la Vella i
la Universitat d’Andorra, va
engegar el 18 d'octubre el curs
2018-2019 amb la conferència
Andorra amb els objectius de
desenvolupament sostenible,
a càrrec de Francesc Molist,

del Centre Andorra Sostenible.
En aquesta edició hi haurà nou
sessions, algunes de les quals
seran matinals per potenciar
les trobades entre la gent gran
i els estudiants universitaris.
Es tractaran qüestions sobre
economia, tecnologia, salut i
educació i es farà un intercanvi a
la Universitat de Vic.

La gran trobada del cant coral
El Centre de Congressos
d'Andorra ha tornat a acollir
enguany una nova edició de la
trobada Internacional de Corals
de Gent Gran, que ha comptat amb
més de 200 assistents. Aquesta
trobada bianual, la sisena que
se celebra, està impulsada per
l'àrea de Gent Gran Activa del
departament de Social a petició
de la Coral de la Casa Pairal amb
l'objectiu d'obrir vies d'intercanvi
amb altres agrupacions corals i
promoure la cultura andorrana. A
la jornada van participar sis grups
del Principat i Catalunya que,
com a cloenda, van cantar junts
l'Himne d'Andorra.

El Comú d’Andorra la
Vella ha homenatjat els
germans Lluís i Gerard Claret,
violoncel·lista i violinista
repectivament, pels seus
brillanys 50 anys de carrera
artística. I ho ha fet amb una
exposició al Centre Cultural
La Llacuna amb un extens
repàs per les cinc dècades
ininterrompudes d’activitat

concertística dels músics
andorrans. A la mostra (s'ha
pogut visitar entre el 30
d'octubre i el 16 de novembre)
se sumarà, el proper 21 de
desembre a les 21 hores
a l'auditori del Centre de
Congressos de la capital un
concert dels dos germans únic a
Andorra.
A més, al gener es dedicarà

una estrella del Bulevard de
les Estrelles a aquesta parella
de músics, com a agraïment
també del seu compromís amb
l’ensenyament musical al país:
Lluís i Gerard Claret van ser
impulsors actius de la creació de
l’Institut de Música d’Andorra la
Vella, juntament amb Bartumeu
Rebés i el Comú, el març de l’any
1980.

Donació de 1.800 vinils a la parròquia

L’Institut de Música
d’Andorra la Vella ha rebut

la donació del fons fonogràfic
de Joan Codina Rovelló, veí de
la parròquia i gran aficionat
a la música. L’entrega es va
oficialitzar a l'octubre en una
trobada entre la vídua de Joan
Codina, Roser Tort, i la cònsol
major, Conxita Marsol, al Comú.
Entre l’inventari cedit a la
parròquia, composat per una
important col·lecció de 1.800
vinils, hi ha moltes òperes,
sobretot italianes, amb peces de
Puccini, Rossini, Verdi, Donizetti,
i també d’altres autors com
Händel. De la col·lecció, a més,

destaquen peces destacades
com Missa pro defunctis de
Joan Brudieu; Música espanyola
simfònica, per la orquestra del
conservatori de París, dirigit
per Rafael Frübeck de Burgos;
Cançó d'amor i guerra, de Rafael
Martínez Valls, (dirigit per Ricard
Lamote de Grignon); i el primer
enregistrament del Trio de
Barcelona (Gerard Claret, Lluís
Claret i Albert Atenelle).
El fons està a disposició dels
alumnes de l’Institut de Música
d’Andorra la Vella.
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Teatre mediàtic i d'accent andorrà
La 53a Temporada de teatre ha abaixat el teló amb l'èxit de l'actor català Bruno Oro. La
companyia Líquid Dansa i els pallassos de Rhum&Cia han completat el cartell.
Amb èxit aclaparador de
públic ha tancat la 53a
edició de la Temporada
de teatre conjunta d'Andorra la
Vella i Sant Julià de Lòria.
El mediàtic actor català Bruno
Oro, conegut per les seves
aparicions a programes
televisius com Polònia o
Vinagre, ha entusiasmat el
públic assistent amb Immortal,

el seu primer solo teatral amb
què s'ha estrenat als escenaris
d'Andorra la Vella. Amb
preguntes tan trascendentals
com "Què passaria si fóssim
immortals?", "Com seríem d'aquí
a 200 anys, estimaríem de la
mateixa manera?", l'actor ha
fet reflexionar i riure alhora el
Centre de Congressos.
La Temporada de teatre, però,

també ha tingut en aquesta
ocasió un marcat accent andorrà
de la mà de la companyia
nacional Líquid Dansa i la seva
Qui a tué lady Macbeth? sota la
direcció de Ramon Oller i amb
dues funcions d'un espectacle
de dansa i teatre inspirat en les
obres i l'època de Shakespeare.
També hi ha hagut estones per
a les rialles i l'esbojarrament
propi dels pallassos: els actors
de Rhum&Cia, que al 2015 ja
havien passat pel país, han
representat el seu Rhümia: un
espectacle gamberro adreçat
a un públic adult i amb un
extraordinari treball verbal,
musical i corporal.
Per als més menuts
Aquesta tardor els més menuts
de casa també han pogut gaudir
de la seva temporada teatral
al Centre Cultural La Llacuna.
El muntatge Jai, el mariner,
de la mà de la companyia Zipit
Company; la producció musical
de la Fundació ONCA El fabulós
viatge de l’estel i el domisol; i
l'espectacle De quin color és un
petó?, de l’Escola Líquid Dansa
han integrat el cartell.

de l'1 al 30 de desembre
www.andorralavella.ad
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