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Editorial
Els Frescos de Santa Coloma han tornat a casa.
S'ha inaugurat l'Espai Columba, situat a tocar de
l'emplaçament original de les pintures, que es
recreen dins l'església romànica en un espectacle
audiovisual únic i de qualitat.
Santa Coloma s'està transformant a passos de
gegant, no només posant en valor la seva joia
patrimonial més preuada, sinó també habilitant
espais funcionals pensats per als ciutadans.
S'hi ha estrenat un renovat carrer de la Plana, amb
voreres que ofereixen seguretat als centenars
d'alumnes de l'escola. L'obra ha servit per crear, en
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paral·lel, el Parc del Roure, que dona servei als veïns
de Santa Coloma, un nucli de la parròquia que ja
està pràcticament connectat amb la capital a través
d'espais còmodes per als vianants.
Precisament per potenciar el passeig, s'amplia
també la zona destinada als vianants per donar
entrada i visibilitat a Fener Boulevard, i Riberaygua
i Travesseres. Són avenços, com la construcció
d'un nou centre cívic a Ciutat de Valls, projectats
per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
comunicacio@comuandorra.ad
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Miquel Canturri, nou cònsol menor
Miquel Canturri fa tàndem, des de l'11 de març, amb Conxita Marsol al capdavant de la
corporació després de la renúncia al càrrec de Marc Pons per presentar-se com a candidat
a les eleccions generals. Alain Cabanes pren possessió com a nou conseller de Comú.

major, mentre que el segon ha
passat a ser responsabilitat de
la consellera de Social, Ester
Vilarrubla. Amb els canvis,
a més, Mònica Codina és ara

consellera major; mentre que
Maika Nin, consellera menor.
Amb la reordenació, les
comissions de treball d’algunes
àrees s'han separat i s'ha creat

la conselleria de Recursos
Humans, en mans de Mònica
Codina, que manté l'àrea de
Promoció Turística i Comercial.

Resolt el conflicte del GAdA
Un centenar de treballadors van veure's afectats per una retallada global de la nota del
complement salarial decidida fa nou anys. El Comú aplica la pujada salarial corresponent
des del gener d'enguany i anuncia que properament pagarà els complements endarrerits.
Miquel Canturri és el nou
cònsol menor d'Andorra
la Vella després de la renúncia
al càrrec presentada per
Marc Pons del 26 de febrer
per concórrer a les eleccions
generals. L’elecció es va fer
l'11 de març en una sessió de
Consell de Comú en què Canturri
va agraïr la confiança dipositada
per la majoria comunal,
especialment per Conxita
Marsol, alhora que va mostrar el
reconeixement a la feina feta pel
seu predecessor.
El nou cònsol menor, que manté
la responsabilitat de conseller
delegat de Serveis Públics
i Circulació, va tenir unes
paraules de record i agraïment
a la família, i més concretament,
al seu pare, Pere Canturri,
historiador i amb una àmplia
trajectòria política i de servei

al país. Miquel Canturri era el
número 3 de la llista Demòcrata
guanyadora de les eleccions
comunals del 2015 encapçalada
per Conxita Marsol.
En la mateixa sessió també va
prendre possessió del càrrec
de conseller Alain Cabanes, en
tractar-se del primer candidat
no elegit de la llista guanyadora

als comicis comunals. Cabanes,
exdirector d’Esports del Comú,
ha assumit les àrees d’Esports i
Joventut, que depenien de l'antic
cònsol menor.
Amb la renúncia de Marc Pons
també s’han reestructurat
els departaments de Cultura
i Participació Ciutadana: el
primer l’assumeix la cònsol

Un aute del Tribunal
Superior de Justícia
determina que "l'execució de
la sentència ha de comportar
l'aplicació del GAdA 2008-2009
al personal del Comú, sense que
intervingui el factor de correcció
del 10% que va ser anul·lat".
Això implica que, per donar
compliment a l'aute, el personal
del Comú afectat per la rebaixa
generalitzada del 10% de la nota
del GAdA en el període 20082009 veu regularitzada des
del gener del 2019 la nòmina
cada mes amb l’increment del
complement que van deixar de
percebre.
La rebaixa aplicada en la
nota del complement salarial
corresponent al període 20082009, acordada per la Junta de
Govern l’octubre del 2010, afecta
114 treballadors.

La disminució del 10% de la
nota va implicar que la gran
majoria d’aquests funcionaris
no haguessin pogut ascendir
en la banda salarial de la seva
categoria. La cònsol major,
Conxita Marsol, ha afirmat

que el Comú d’Andorra la Vella
executarà la sentència d’acord
amb l’aute del Tribunal Superior i,
per tant, farà efectius els imports
endarrerits que corresponen als
funcionaris.
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2018: any rècord d'inversió i de reducció
progressiva de l'endeutament
Més de 19 milions
d’inversió l’any 2018 a
Andorra la Vella, el volum més
alt dels darrers deu anys. És
la xifra més destacada de la
liquidació pressupostària de
l'exercici passat aprovada pel
Consell de Comú. L’endeutament
es redueix 8 milions des de
l'inici del mandat i se situa en 34
milions.
Els comptes del 2018 s'han
tancat amb 50,6 milions de
despeses i 48,3 d’ingressos,
el que suposa un tancament
pressupostari de prop de 2,3
milions de dèficit. La liquidació
de les despeses s’ha situat en
més del 88%.
Entre les inversions més
importants del 2018 cal destacar
la reforma de l’avinguda
Meritxell, una nova fase d’obres
de separativa d’aigües de Santa
Coloma, el desenvolupament
del cadastre, la pavimentació de
l’aparcament Centre Ciutat, la

remodelació del Parc Central, la
connexió vertical de La Quirola,
les obres del carrer de la Plana i
els nous espais a Ciutat de Valls.
Es ingressos han ascendit a
48,3 milions. Entre d'altres, hi ha
contribuït una major recaptació
relacionada amb un increment
de l'activitat en el sector de la
construcció i amb la consolidació
de l'activitat immobiliària.
L’endeutament, que el Comú
ha reduït en 8 milions en tres
anys, se situa en 34,1 milions,

quantitat que equival al 92,42%
de la mitjana dels ingressos
dels darrers tres anys, lluny del
110% màxim fixat pel Comú en
el marc pressupostari. La llei de
finances comunals, cal recordar,
estableix que l’endeutament
màxim pot ascendir fins el
200%.
El Comú tanca l’exercici 2018
sense haver hagut de recórrer a
cap pòlissa de crèdit.

EL 2018 EN XIFRES
ENDEUTAMENT

34 milions
8 milions en 3 anys

LIQUIDACIÓ 2018
ingressos
despeses

48,3 milions
50,6 milions

resultat
pressupostari -2,3 milions

13 milions en millores per al 2019
El Consell de Comú ha
aprovat un pressupost per
al 2019, el darrer del mandat,
de gairebé 47,4 milions, un
1,87% superior al del 2018. En
destaca el volum d’inversions de
13,12 milions (el 27,7% del total
del pressupost de despeses).
Un dels esforços principals
se centrarà a potenciar i
millorar les portes d’entrada
a Andorra la Vella. Així, d'una
banda s’eixamplarà i millorarà
l’entrada cap a la part alta de
l’avinguda Meritxell i el Centre
històric pel carrer Doctor
Vilanova. De l’altra, es reformarà
l’avinguda d’Enclar. En el capítol
d’inversions també es projecta
l'embelliment de la plaça de
la Rotonda; el nou Parc de la
Serradora de Santa Coloma,
amb un skate park i una àrea
verda amb accés des del riu; i
millores als vestidors de l’Estadi
Comunal. També es preveuen
partides per a la remodelació de

l’avinguda Príncep Benlloch, per
continuar amb la confecció del
cadastre parroquial i per seguir
amb els treballs de desguassos
i separatives, molt intensos els
darrers tres anys i centrats en
bona part a Santa Coloma.
Els impostos no s'apugen
Els comptes estimen un
increment dels ingressos fins
els 47,4 milions, tot i que no
s’apugen ni taxes ni impostos.
Es preveu que augmenti la
partida d’impostos directes
en prop d’1 milió, no per un
increment dels impostos, sinó
perquè s’actualitzen d’acord
als padrons de facturació i les
hipòtesis de càlcul, per exemple,
amb nous comerços o pisos.
No s'han previst despeses
plurianuals més enllà del
2019 (tret del cadastre), amb
la voluntat de no hipotecar els
projectes del proper mandat.

ELS PROJECTES
Entrada a
Andorrala Vella
Es posarà en marxa el pla de
remodelació dels accessos
a la parròquia, tant des del
carrer Doctor Vilanova com
des de l'avinguda d'Enclar.

Avinguda Príncep
Benlloch
El pressupost ha reservat
una partida per embellir
l'avinguda Príncep Benlloch
amb voravies més amples i
més enllumenat.

Desguassos i
separatives
Durant aquest any
continuaran els treballs de
desguassos i separatives,
especialment a Santa
Coloma.
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coneix els consellers

Lídia Samarra: "Tothom hauria de
viure l'experiència de participar al
dia a dia del Comú com a conseller"
Filòloga de formació (Andorra la Vella, 1970), ha treballat sempre en l'àmbit de l'educació i
actualment és cap d'estudis de segona ensenyança de l'Escola Andorrana d'Encamp. Des de ben
jove està involucrada el món associatiu i s'ha estrenat aquest mandat en política amb PS+I.
cert que algunes comissions, no
totes, haguessin pogut ser més
participatives i ens agradaria
tenir tota la informació més a
l’avançada.

Ha estat durant anys
molt activa en el teixit
associatiu de la parròquia. Com
va decidir-se a fer el pas cap a
la política?
M’ho van proposar, tot i que ja
de ben jove hi tenia interès. En
el moment del referèndum de
la Constitució, quan em podia
presentar per fer l’escrutini, vaig
recollir signatures per poder-hi
ser. Sempre m’ha cridat, a més
a la família hem tingut membres
que s’han dedicat a la política.
Però sempre he tingut tendència
cap a la política comunal, no pas
cap a la nacional.
Com valora l’experiència
d'aquests més de tres anys al
Comú?
Bona i molt enriquidora, amb
coses més bones i amb altres
de no tant. Però he après moltes

coses i he intentat aportar el
meu granet de sorra en el que
es pot des de l’oposició.
Què ha estat el millor?
Veure les coses des de l’altre
costat. Perquè de vegades com
a ciutadà et queixes o critiques
certes decisions i des d’aquí
veus que no tot és tan fàcil. Crec
que és una experiència que
hauria de viure tothom. També
em quedo amb el fet de poder
ajudar la gent de manera més
directa.
Com definiria la relació amb la
majoria comunal?
Molt cordial, bona. Sempre ens
hem queixat que ens hagués
agradat poder participar més en
certes decisions, tot i que entenc
que la majoria és la majoria
i que ells decideixen. Però és

Quin projecte destacaria
d'aquests anys?
Jo que vinc del món de
les associacions, celebro
especialment que s’hagi
conservat Sant Joan i que la
Festa major hagi crescut, perquè
havia arribat un moment en què
estava sota mínims. I per algú
que ho viu com el meu entorn i
com jo és bo veure que s’ha fet
un esforç en aquest sentit. Sé
que no és el més important però
és un aspecte que puc valorar
perquè he viscut l’abans, el
durant i el després.
Aquest any l’escudella
d'Andorra la Vella celebra 50
anys. Vostè ha estat la primera
i única dona presidenta de
l’Associació d’escudellaires.
Sí, em va tocar! És un món
d’homes i que una dona, i jove,
anés a manar no va ser fàcil
el primer dia. És cert que hi ha
gent gran i no sempre és fàcil
fer passar el missatge, però va
ser una experiència molt maca i
agraïda.
Com ha viscut enguany el mig
segle de la festa?
Molt contenta. S'ha fet molta
feina per part de molta gent, i
l’exposició de fotos i plats estava
molt ben documentada i ha
tingut molt bona acollida.
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Centre cívic per a l'antiga escola
espanyola de Ciutat de Valls
El Govern cedeix gratuïtament, a petició del Comú, mitja planta de l'edifici, on s'adequarà
un equipament d'ús públic, adreçat tant a les persones grans com als infants del barri.
Els veïns del barri de
Ciutat de Valls disposaran
ben aviat d'un nou equipament
públic. Serà en uns espais de
140 metres quadrats de l'edifici
de l'antiga escola espanyola
(tres aules, un passadís i els
sanitaris) que el Govern ha
cedit gratuïtament al Comú per
habilitar-hi un centre cívic.
La voluntat, tal com va exposar
la cònsol major de la parròquia,
Conxita Marsol, el dia de la
presentació del projecte al
costat del ministre d'Educació
i Ensenyament Superior, Èric
Jover, és posar en marxa una
instal·lació que fomenti les
relacions intergeneracionals i
del qual en puguin fer ús tant
persones grans com infants. No
es descarta incloure a la nova
instal·lació, que podria estar en
funcionament a l'estiu o a l'inici
del nou curs escolar a tot estirar,
alguns serveis de salut, un
extrem que caldrà negociar amb
el Govern més endavant.
La cònsol major es va mostrar

molt satisfeta de poder oferir
un nou espai públic en un
dels barris amb més densitat
de població de la parròquia
i, alhora, va recordar que la
instal·lació complementarà el
parc infantil i la placeta Ciutat de
Valls que es van inaugurar l'any
passat.

El barri, a més, acollirà a partir
del setembre del 2020 part de
les aules del Lycée Comte de
Foix després de l'acord que ha
tancat el centre d'ensenyament
amb el Govern. Tot plegat ha de
contribuir a impulsar la vida del
barri.

Embelliment al barri antic i al Puial
Els carrers del Centre
històric i del barri del Puial
canvien de cara. Des de finals
de gener el gran part del barri
antic (una superfície de 900
metres quadrats) està immers
en la renovació del paviment,
una obra que s'estendrà aviat
al barri del Puial. Amb els
treballs se substitueix per granit
el paviment de pedra de riu,
col·locat als anys 80.

La reforma, d'un cost estimat
de 580.000 euros i que acabarà
abans de l'estiu, uniformitzarà
l’aspecte de les dues zones i
les posarà en valor, tal com
argumenta el cònsol menor i
conseller de Serveis Públics,
Miquel Canturri.
El carrer de la Vall i l’antic
Carrer Major mantindran la
pedra tradicional.
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Els Frescos romànics de Santa
Coloma tornen a casa

Estadi Comunal Joan Samarra Vila

Inaugurat l'Espai Columba, a tocar de l'església romànica, l'espai original dels murals que
ja es poden visitar en aquesta nova sala d'exposicions inaugurada el 21 de març.

Escola bressol Conxita Mora
Escola bressol dels Serradells

Passarel·la Rosa Ferrer

Futura passarel·la de connexió Plaça del Poble - Centre històric

Homenatge als excònsols Joan
Samarra, Conxita Mora i Rosa Ferrer
El Comú dedicarà aquest any tres equipaments de la parròquia als tres mandataris difunts.
El Comú d’Andorra la Vella
homenatjarà durant els
propers mesos les figures de
Joan Samarra, Conxita Mora
i Rosa Ferrer, tres ex-cònsols
majors de la parròquia difunts
durant aquest mandat, dedicantlos tres equipaments públics.
La decisió es pren “com a
reconeixement de l’aportació
de tots ells a espais amb
què van estar vinculats molt
directament”, tal com ha explicat
la cònsol major, Conxita Marsol.
Així doncs, l’Estadi Comunal
s’anomenarà Estadi Comunal
Joan Samarra Vila (cònsol

entre 1980 i 1983), en ser el
mandatari que va impulsar i
executar el projecte, inaugurat
el 1982, i també les diferents
estades esportives del Futbol
Club Barcelona a Andorra.
L’Escola bressol dels Serradells,
d’altra banda, portarà el nom de
Conxita Mora, qui va encapçalar
el Comú entre 1999 i 2003 i va
posar en marxa la guarderia
"perquè era una qüestió que li
motivava i n’era molt sensible”,
ha remarcat Marsol. I la futura
passarel·la que unirà la plaça
del Poble amb el Centre Històric,
que ha de començar a construir

el Govern properament, es
dirà Rosa Ferrer (cònsol entre
2008 i 2015) en tractar-se
d’un projecte que va propiciar
durant el seu mandat. Si bé el
Comú havia plantejat batejar
l’edifici administratiu situat a
la plaça Lídia Armengol amb
el nom de Rosa Ferrer perquè
es va construir durant la seva
etapa, ha optat per mostrar-li
el reconeixement públic amb
una placa a la passarel·la,
davant d’una iniciativa ciutadana
que reclama el bateig de
l'equipament amb el seu nom.

Els Frescos de Santa
Coloma s'exhibeixen des
del 21 de març al nou Espai
Columba, en un terreny del
Comú cedit al Govern per aquest
fi. La nova sala d'exposicions es
troba a pocs metres de l'església
romànica, emplaçament original
de les pintures murals.
La inauguració va anar a càrrec

del cap de Govern en funcions,
Antoni Martí, i de la cònsol
major, Conxita Marsol, en un acte
durant el qual la cònsol major
es va mostrar molt satisfeta
pel retorn dels Frescos que, a
partir d'ara, estaran a l'abast
dels ciutadans i els turistes en
un espai que posarà en valor
aquest patrimoni únic.

Conxita Marsol posava l'accent
en el fet que les pintures murals,
juntament amb el videomapatge
-que s'està convertint en un
important reclam d'ençà de
la seva estrena el setembre
del 2018- i la pròpia església
romànica han de ser uns
ambaixadors més de casa
nostra, i un clar exemple que cal
potenciar el turisme cultural.
Portes obertes
L'Espai Columba serà gratuït
fins el 30 d'abril perquè els
ciutadans puguin gaudir del
nou espai expositiu que acull
el conjunt pictòric del segle XII,
considerat el més representatiu
del romànic andorrà.
La nova sala d'exposicions posa
en valor l'església, un edifici
preromànic únic, sobretot pel
campanar de planta circular que
es va afegir al segle XII.
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Arc d'entrada a l'avinguda d'Enclar
Els entorns de l'Escola andorrana
guanyen en seguretat
El carrer de la Plana incorpora voravies àmplies per als escolars i docents. L'entrada al
nou Parc del Roure es trasllada de l'avinguda d'Enclar fins al carrer reformat.
El carrer de la Plana,
que dona accés a
l’entrada principal de l’Escola
andorrana de Santa Coloma,
ha quedat completament
reformat després dels treballs
de construcció de voravies
-inexistents anteriorment- per
donar seguretat als vianants, en
especial els estudiants, familiars
i personal del centre.
Les obres, que s’han
desenvolupat en els darrers
mesos coincidint amb l’inici
de l’ampliació de l’escola,
han consistit, a banda de
l'adequació de voravies, a
dur a terme la separativa
d’aigües, canalitzacions i
instal·lació del cablejat de FEDA
i Andorra Telecom, així com
a l’eixamplament del carrer
en un parell de punts. Això
ha estat possible gràcies a la
signatura de sengles convenis
amb dues propietats privades.
La remodelació del carrer de la

La parròquia tindrà a la tardor un element emblemàtic a la rotonda de La Margineda per
potenciar l'entrada a Andorra la Vella. Serà una estructura feta amb pantalles LED que té
per objectiu afavorir el flux de vehicles cap a Santa Coloma per l'avinguda d'Enclar.
Un gran arc amb una
pantalla LED donarà la
benvinguda als vehicles que
accedeixin a Andorra la Vella
a la zona de la rotonda de la
Margineda. Aquest és el projecte
guanyador per unanimitat del
concurs d’idees impulsat pel
Comú i que signa l'arquitecte
Josep Adserà, una iniciativa que
té per objectiu potenciar el flux

de vehicles cap a Santa Coloma
i pel centre de la parròquia.
El portal d’entrada, de 30
metres de llargada i 9 d’alçada,
vol esdevenir un element
emblemàtic i alhora captar
l’atenció dels conductors i
prioritzar que els vehicles
en direcció a la parròquia
accedeixin per l’avinguda
d’Enclar.

El projecte es durà a terme en
paral·lel al desenvolupament
urbanístic de la zona per part
dels propietaris dels terrenys
situats al marge esquerre en
sentit pujada de l’avinguda
d’Enclar. Es reduiran de quatre
a tres els carrils de circulació
i s'habilitarà una rambla per a
vianants de 9 metres d’amplada
i un carril bici.

Santa Coloma estrenarà a l'estiu un
gran parc a tocar del passeig del riu
Plana ha tingut un cost superior
als 800.000 euros.
La redefinició del traçat del
carrer ha fet desplaçar uns
metres el Parc del Roure, que
és operatiu des de final de
febrer. Ara la zona disposa
d’una superfície més àmplia,
d’uns 440 metres quadrats, de
terra de seguretat i de nous jocs
infantils inspirats en la fortalesa
d’un castell. L’entrada al nou

Parc del Roure s’ha modificat
per donar més seguretat als
infants. L’accés es fa a través
del carrer de la Plana i no per
l’avinguda d’Enclar com es feia
anteriorment. Les obres han
tingut un cost de 200.000 euros.
Aviat es construirà, a més, un
parc adjacent a l’aparcament de
La Serradora que tindrà accés
des del passeig del riu.

Santa Coloma tindrà a
partir de l’estiu un nou
parc de 1.200 metres quadrats
amb accés des del passeig
del riu. L’equipament, a tocar
de l’Escola Andorrana i que
es batejarà com a Parc de la
Serradora, oferirà una àrea
verda i de repòs i una zona
dedicada als més joves, amb
un skate park i un circuit de
pump track per a bicicletes. A
més, i per mantenir el record
de l’antiga serradora del Cintet
que hi havia al terreny des del

1936 i que es va desmantellar
l’any 2000, s’habilitarà un centre

d’interpretació. L'obra s’ha
adjudicat per 404.261 euros.
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'The Shopping Mile': unió comercial
de Meritxell, Fener i Vivand
Més espai per al vianant a l'eix comercial
La connexió urbanística de l'avinguda Meritxell amb el Fener Boulevard i Riberaygua
i Travesseres serà una realitat a partir del juliol. La zona serà per a vianants i tindrà
paviment de granit, àrees de descans i arbres.
El perímetre dels carrers
Riberaygua, Sant Salvador,
l’avinguda Meritxell, i el carrer
de La Borda –a banda del
carrer Prat Primer– serà una
zona per a vianants a principi
de l'estiu. Des de primers de
febrer el Comú hi està fent les
obres d'adequació per connectar
urbanísticament les zones
comercials de Meritxell amb
Fener Boulevard i Riberaygua
i Travesseres, que tindran
paviment amb granit, àrees de
descans i alguns arbres.
Aquesta actuació, que es duu
a terme seguint els criteris
d’accessibilitat universal, es fa
amb l’objectiu que els vianants
puguin gaudir de la ciutat a peu,
tal com remarca el conseller
d'Urbanisme, Josep Antoni
Cortés. Alhora, la cònsol major,
Conxita Marsol, explica que
“era de justícia” desenvolupar
la connexió de les tres àrees
comercials del centre de la

parròquia després que Andorra
Telecom fes públic que no
construiria l’edifici tecnològic
The Cloud.
Accés als aparcaments privats
Els treballs de la reforma,
adjudicada a COPSA per 1,26
milions, s'han dividit en dues
fases. En un primer moment
l'obra s'ha centrat als carrers
Prat Primer i de la Borda, i,
posteriorment, als carrers

Sant Salvador, Riberaygua
(fins a l’encreuament amb el
carrer Verge del Pilar) i al tram
de l’avinguda Meritxell situat
davant de les antigues oficines
d’Andorra Telecom.
L’accés als dos aparcaments
privats de la zona queda garantit
durant les obres i també un cop
hagin finalitzat. També s'han
habilitat zones de càrrega i
descàrrega.

Es constitueix l'Eix Central Andorra la Vella Escaldes-Engordany amb la creació de la
marca que dona aixopluc a les tres associacions de comerciants.
Neix el nou Eix Central
d'Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany (ECAEE)
que engloba l’Avinguda Meritxell,
Vivand i Fener Boulevard amb
l'objectiu d'oferir una imatge
homogènia de la zona comercial
del centre del país.
Les tres associacions de
comerciants, que segueixen
vigents, s’aixopluguen en la
nova entitat que compta amb
finançament públic i privat i
en la qual participen els dos
comuns (amb un 20% cadascun)
i la Cambra de Comerç (5%).
L'Eix Central d'Andorra la
Vella i Escaldes-Engordany,

que es comercialitza amb el
lema The Shopping Mile, es
va presentar a final de gener
primer als professionals del
sector, i uns dies després, el
primer dissabte de febrer, se'n
va fer la inauguració oficial amb
l'estrena d'una exposició d'onze
escultures de gran format de
Mickey Mouse. Les figures
estaran instal·lades al llarg
de l’eix comercial fins passat
Setmana Santa.
La mostra Art Mickey s’ha
organitzat amb motiu del 90è
aniversari d’aquesta icona
de Disney i exhibeix figures
tematitzades, com el Mickey

daurat inspirat en el cinema, o
vestit amb roba d'esquí.
Aquesta zona central, una de
les de més afluència turística,
compta amb una àmplia oferta
comercial distribuïda al llarg
de més d'un quilòmetre i mig
de distància que inclou des de
l'inici de l'avinguda Meritxell
-a la plaça Rebés- fins a
l'encreuament de l'avinguda
Carlemany -a l'avinguda de les
Escoles- i Fener Boulevard.
Una bona part d’aquesta zona és
actualment per a vianants, tret
del Fener Boulevard i de la part
alta de l'avinguda Meritxell.
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Es reprèn l'activitat als Serradells
Després de tres mesos d'inactivitat arran de l'incendi del novembre passat, el 21 de febrer
reobrien tots els espais del Centre Esportiu, a excepció de la piscina olímpica, fortament
malmesa pel foc, i que caldrà reconstruir en els propers mesos.
L’edifici del Centre
Esportiu dels Serradells
reobria les portes el 21 de
febrer després de 90 dies
de tancament arran del greu
incendi que es va declarar el
22 de novembre a la zona de la
teulada. Totes les instal·lacions
esportives, a excepció de la
piscina olímpica, han recuperat
l’activitat amb normalitat. Els
usuaris celebraven i agraïen la
reobertura, i així li traslladaven
a la cònsol major, Conxita
Marsol, que durant el matí es va
desplaçar al centre per donar-

los la benvinguda.
Les activitats dirigides es van
reprendre de manera esglaonada,
així com la tasca dels clubs
esportius que entrenen als
Serradells i que van haver de ser
reubicats a altres instal·lacions.
La piscina olímpica, fortament
malmesa per l’incendi, està
aïllada i es mantindrà tancada
fins que finalitzin els treballs que
en permetin la reobertura.
Sense danys estructurals
El Comú ja disposa dels informes
especialitzats sobre l'afectació

a l'edifici que conclouen que
no hi ha danys estructurals
derivats del foc. Els informes
confirmen que no hi ha cap biga
afectada i que no serà necessari
enderrocar cap pilar, malgrat
que sí que se'n reforçarà algun
com a mesura de seguretat
recomanada pels experts.
Segons les primeres
estimacions, les obres per refer
la piscina olímpica podrien
començar al setembre.
La piscina exterior s'obrirà amb
normalitat, com cada estiu.
La reobertura dels Serradells

s’ha fet en els terminis
previstos, un cop retirada la
bastida exterior de l’edifici i
finalitzades les tasques de
neteja a fons de les zones
no afectades pel foc i dels
sistemes de ventilació. L’accés
al recinte en vehicle s’ha de fer
exclusivament per l’aparcament,
on s’ha habilitat un túnel
provisional per permetre

l’entrada amb seguretat. Només
podran accedir a l'edifici per la
plaça Pierre de Coubertain les
persones que vagin a peu pel Rec
de l’Obac.
Descomptes en els abonaments
Mentre no es pugui oferir el
servei de piscina interior, el Comú
aplica una rebaixa global del 10%
a totes les quotes d’abonaments

Els infants de l'Escola bressol,
contents de tornar a casa
La cinquantena de nadons
i infants de l’Escola bressol
dels Serradells retornaven a
les aules habituals després
de tres mesos, durant els
quals van estar reubicats a
altres instal·lacions comunals.
Els nadons fins a 15 mesos
van marxar provisonalment

a l'escola bressol de Santa
Coloma, mentre que els infants
més grans van ser traslladats
al casal d'infants El Llamp.
El retorn va coincidir amb la
celebració del Carnaval, fet pel
qual tant els infants com els
educadors lluïen disfresses de
tot tipus.

dels usuaris.
Tots els serveis s’ofereixen
en els horaris habituals: les
instal·lacions esportives
funcionen de dilluns a divendres
de 6.30 a 22.30 h, i els dissabtes,
diumenges i festius de 10 a 14
h i de 16.30 a 20.30 h. L’Escola
Bressol obre de dilluns a
divendres de 7.45 a 20.30 hores.
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Estrenyent els llaços amb Bariloche
Trobada oficial entre
Andorra la Vella i la ciutat
argentina de San Carlos de
Bariloche, municipis agermanats
des de 2017. L’alcalde
(intendente) de San Carlos de
Bariloche, Gustavo Gennuso,
va vistar per primera vegada
i de manera oficial al gener la
parròquia per reunir-se amb la
cònsol major, Conxita Marsol, i el
cònsol menor, Miquel Canturri.
Aprofitant l'estada a Andorra la
Vella, la delegació del Comú va
acompanyar l’intendente fins
a Soldeu, les pistes que han
acollit les finals de la Copa del
món d’esquí alpí. De fet, el Comú
d’Andorra la Vella va propiciar
una trobada amb el Comitè
organitzador de l’esdeveniment,

atès l’interès de San Carlos de
Bariloche per organitzar una
prova d’abast mundial en l’àmbit
de l’esquí.
Gennuso també es va trobar
amb representants de l’Esquí
Club d’Andorra per parlar dels
intercanvis entre clubs per

fer entrenaments a Argentina
i Andorra. Durant l'estada,
l'alcalde també va poder
compartir alguns moments
amb personal argentí que fa
la temporada d’esquí tant al
Principat com a Bariloche.

La XXVI Cimera Iberoamericana
de caps d'Estat escalfa motors

La Secretària General
Iberoamericana, Rebeca
Grynspan, va visitar el Comú
d’Andorra la Vella l'11 de febrer

durant l'estada oficial que va dur
a terme al país per participar en
les reunions preparatòries de
la XXVI Cimera Iberoamericana

de caps d’Estat i de Govern, que
tindrà lloc a Andorra el 2020.
En la trobada, la cònsol major,
Conxita Marsol, i Rebeca
Grynspan van parlar sobre
l’organització del XII Fòrum
Iberoamericà de Governs Locals
que també acollirà el Principat
l’any vinent, coincidint amb la
XXVI Cimera de caps d’Estat i de
Govern, i que des del 2006 ha
esdevingut un espai permanent
de trobada, debat i cooperació
entre municipis i províncies dels
països que integren la Comunitat
Iberoamericana de Nacions.
La cònsol major i la Secretària
General Iberoamericana van
coincidir al novembre durant
la celebració del XI Fòrum
Iberoamericà de Governs Locals
que va tenir lloc a Madrid.

Andorra la Vella, amb les finals de
la Copa del món d'esquí
L'emoció i l'energia de
les finals de la Copa del
món FIS d’esquí alpí 2019 que
ha acollit Soldeu entre l'11 i el
17 de març s'han pogut viure
també de primera mà a Andorra
la Vella.
La plaça de la Rotonda es
convertia, la tarda del 12 de
març, en l'escenari escollit per
traslladar al centre del país
l'espectacular acte inaugural
que va tenir lloc a la pista de
l'Avet de Soldeu i, a través d'una
gran pantalla, els assistents van
poder seguir en directe l'estrena
de la competició.
L'acte es va completar amb
molta música, un espectacle
de danses urbanes, xocolata
calenta i coca i la presència dels

GRANDVALIRA

protagonistes del Club Piolet,
que van animar els més menuts
a ballar i impregnar-se de
l'esperit de l'esquí alpí.
Precisament, amb aquesta
voluntat, a més, durant els dies

previs i posteriors a l'estrena
de les proves, Grandvalira va
habilitar a la mateixa plaça un
divertit photocall inspirat en les
pistes de Soldeu-El Tarter.

Fort impuls al Festival Ull Nu
SFG/JAViladot

El Festival de cinema
emergent andorrà Ull Nu,
que se celebra entre el 22 i el 26
de maig, inicia una nova etapa

amb un fort impuls institucional
mitjançant la subvenció conjunta
del Comú d'Andorra la Vella
i el Govern de 72.000 euros.

L'objectiu de l'aportació (36.000
euros per part de la parròquia
i 36.000 més per part del
ministeri de Cultura, a diferència
dels 24.000 totals que va rebre
en anteriors edicions) passa
per expandir i professionalitzar
el certamen, que aquest any
programa més actes al carrer
per fomentar el Centre històric.
Durant la signatura del conveni,
la cònsol major, Conxita Marsol,
i la ministra de Cultura en
funcions, Olga Gelabert, van
explicar que s'ha augmentat el
suport al projecte en tractar-se
d’un esdeveniment amb una
gran perspectiva de futur i que
tradicionalment ha estat un punt
de trobada i intercanvi dels joves
creadors audiovisuals d’Andorra
i de les regions veïnes.
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113 nous negocis en un any
Andorra la Vella va tancar l’any 2018 amb 3.444 empreses, un 3,3% més que el 2017.
Es van registrar 322 obertures i 209 baixes, una xifra similar a la del 2017 que confirma la recuperació de l’economia.
L’any 2018 ha confirmat
la tendència a l'alça de
l'obertura de negocis que es
va iniciar el 2016. Entre gener
i desembre de l'any passat es
van registrar a la parròquia 322
obertures i 209 tancaments,
el que deixa un saldo positiu
de 113 nous establiments. En
finalitzar l’any, doncs, Andorra
la Vella disposava de 3.444
empreses, un 3,3% més que el
2017.
Els carrers on més altes de
negocis s’han registrat i on
el balanç entre altes i baixes
és més positiu són l’avinguda
Príncep Benlloch (amb 15
nous negocis, la majoria dels
quals per l'obertura d'un niu
empresarial), la carretera de la
Comella (+14) i el carrer Prat
de la Creu (+12).
Per sectors, destaca
l’augment de negocis de
l’àmbit del comerç (43
altes), els relacionats
amb l’assessorament (30
establiments, dels quals 14
són de l’àmbit de l’arquitectura
davant l’obligació del Govern de
donar-se d’alta al registre de
comerç als professionals del
sector), l’oci (+13) i l’hoteleria i
la restauració (+9).

En positiu des del 2013
Si analitzem la darrera dècada,
observem que la primera meitat
presentava un balanç negatiu,
una tendència que va començar
a capgirar-se tímidament a partir
del sisè any (2013) i que s’ha
consolidat els darrers tres anys.
Després d'un lustre en què les
baixes comercials superaven
les obertures de nous negocis
a la parròquia (2008-2012), la
tendència va començar a invertir-

se a partir de l'any 2013 amb
una tímida recuperació que s'ha
anat consolidant des del 2016 en
endavant.
Així, el 2013 Andorra la Vella va
sumar 55 nous establiments,
l’any següent va créixer en 75 i
el 2015, en 85. A partir del 2016,
el percentatge de negocis nous
va augmentar més d’un 55% fins
als 132 i el 2017 l’increment va
ser de 127 comerços.

QUAN S'HAN DE PAGAR ELS IMPOSTOS I TAXES AL 2019?
27/01 > 28/02 IMPOST DE FOC I LLOC I RADICACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS
13/04 > 14/05 IMPOST PROPIETAT IMMOBILIÀRIA EDIFICADA
18/05 > 19/06 IMPOST RENDIMENTS ARRENDATARIS
07/09 > 08/10 TAXA D'HIGIENE I ENLLUMENAT PÚBLIC
12/10 > 08/11 TAXA DE RADICACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS

CAPITAL.ad :: núm 11 :: abril 2019 :: pàgina 22

CAPITAL.ad :: núm 11 :: abril 2019 :: pàgina 23

Mig segle d'escudella de Sant Antoni
La plaça Guillemó ha tornat a ser aquest 17 de gener
el centre neuràlgic d'una de les celebracions populars
més arrelades de la parròquia. Enguany, en una edició
d'aniversari, s'han esgotat de nou les més de 3.000 racions
cuinades a foc lent pels Escudellaires d'Andorra la Vella.

La plaça Guillemó s’ha
tornat a quedar petita
enguany durant una celebració
de l'escudella de Sant Antoni
ben especial: la del cinquantè
aniversari. La festa, organitzada
de manera conjunta per la
Confraria d’Escudellaires i el
Comú d'Andorra la Vella, ha
aplegat més de 3.000 persones
que no s'han volgut perdre
novament l'oportunitat de tastar
una de les milers de racions de
brou i vianda preparades des de
la matinada al centre de la plaça.
Una de les claus de l'èxit
d'aquesta diada popular tan
consolidada a la parròquia és,
precisament, la tradició: des
dels seus inicis, als anys 70, es
mantenen invariables tant la
recepta com els processos de
preparació.
En total, aquest any s’han
emprat 120 quilos de botifarra
negra, 80 de botifarra blanca,
90 de bringuera i de careta,
60 de vedella i més de 50 de

gallina. S’han preparat gairebé
100 quilos de mandonguilles i
se n'han bullit 200 de patates,
30 d’arròs i de fideus, uns 40
de porro i d’api. Als perols de
l'escudella també s'han posat
30 quilos de pastanagues, 65 de
col, 40 de carbassa i 1.400 litres
d’aigua. I per acompanyar-ho,
100 quilos de pa moreno, 140
litres de vi negre i 160 tortells
de Sant Antoni.

Record als pioners
El plat commemoratiu s’ha
dedicat aquest any a l'efemèride
de la festa. A més, també
s'ha reconegut la tasca de les
persones que al llarg d'aquestes
cinc dècades han contribuït
a fer gran la celebració i a
mantenir-la viva des dels inicis,
quan grup d’amics residents
a l’avinguda Meritxell i que
festejaven l'onomàstica el

dia de Sant Antoni Abat, van
decidir celebrar-la amb un
dinar popular. Els pioners van
ser Antoni Puigdellívol, Antoni
Santacreu, Antoni Solana de cal
Muixó i Josep Roca, de la granja
i masover de Guillemó, que feia
anys el mateix dia.
Enguany han participat una
setantena de les quasi 90
persones que actualment
formen part de la Confraria.

Una exposició per repassar la història i les localitzacions de la festa
Entre el 15 de gener i el 10 de
febrer la parròquia ha reviscut
la història i els moments més
destacats de la festa a través de
l'exposició 50 anys d’escudella
de Sant Antoni (1970-2019).
La retrospectiva, basada en
imatges, s'ha desenvolupat al
llarg de les cinc localitzacions
que han acollit l’escudella:
l'avinguda Meritxell, número
58; la plaça Rebés; la plaça
del Poble i el Centre Cultural
La Llacuna, a tocar de la plaça
Guillemó.

notícies breus
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Una àmplia oferta per a infants i
joves durant les vacances escolars
El Comú d'Andorra la Vella
ofereix un ventall divers de
propostes adreçades als infants
i joves durant les vacances
escolars. Per Carnaval, han
pogut gaudir de les activitats
ampliades del casal d'infants
El Llamp i de la Ludoteca de
Santa Coloma, a banda de deu
campus esportius, entre els
quals s'ha incorporat enguany
com a novetat el parkour, una
nova disciplina esportiva molt
atractiva per al jovent.
Les vacances també han estat
una bona oportunitat per
practicar altres esports, com
el futbol, el bàsquet, l'handbol
o el voleibol, o d'altres més

Nova temporada de cultiu
34 hortolans d'Andorra la
Vella tornaran a conrear
aquest any un dels horts de de la
Margineda. Són les persones que
han optat aquest any a un dels
espais de cultiu que es posen
a disposició de la gent gran a
través del projecte conjunt entre
el Comú, la Fundació Julià Reig i
Cardelús Patrimonis.

Aquest any hi ha hagut pràcticament la mateixa demanda que
oferta (29 parcel·les i 6 puntes
de terreny i 34 peticions). Per
optar a un dels espais de cultiu
cal ser major de 65 anys, ser resident a la parròquia d’Andorra
la Vella, no dur a terme cap
activitat retribuïda i fer un cultiu
totalment ecològic.

La gent gran del país tria nova junta
específics, com l'esquí o el
ball esportiu. Per aquells amb
gustos ben diversos s'ha ofert
un campus multiesports.
Més de 300 infants i joves han
pogut gaudir durant el parèntesi

escolar d'alguna de les activitats
proposades, una xifra que
habitualment s'amplia a més
de 600 durant les vacances de
Setmana Santa.

El barri antic, escenari d'un 'escape
room' sobre la II Guerra Mundial

Els carrers del barri
antic d’Andorra la Vella
s’han convertit en l’escenari del
primer escape room organitzat
pel servei de Joventut, amb
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l’ajuda dels mateixos joves i la
col·laboració de l’Associació de
Comerciants del Centre Històric
d’Andorra la Vella.
L'activitat, que s'ha organitzat

en diferents passis durant les
vacances escolars de Nadal i
de Carnaval, està ambientada
en la Segona Guerra Mundial.
Està pensada perquè els joves
superin en equip enigmes
per ajudar els passadors
andorrans a fer sortir del país
dos membres de la tripulació
d’un avió de les forces aèries
angleses que fugen de la
Gestapo.
Les proves es desenvolupen en
quatre escenaris del barri (el
Centre Cultural La Llacuna, la
Llibreria La Puça, el Colmado
Asensio i l'entrada de la Casa de
la Vall) i exploten tant el vessant
històric i cultural com lúdic.
Des de La Central no es descarta
ampliar més endavant els
escape room a altres temàtiques
i indrets de la parròquia.

La Coral de la Gent Gran
d'Andorra la Vella va
amenitzar l'Assemblea General
de la Federació d'associacions
la gent gran d'Andorra que
es reunia el 19 de març per
triar nova junta. Simó Duró
s'acomiadava de la presidència
que passa a mans de Fèlix
Zapatero. La cònsol major,
Conxita Marsol, encoratjava els
assistents a participar als II
Jocs Esportius de la Gent Gran
que se celebraran a la capital
el 16 i 17 de juny, així com a les
sessions prèvies de descoberta
i entrenaments de les diferents
disciplines.

Els millors del dòmino i de la brisca
El Centre de Congressos
d'Andorra la Vella va ser
el 7 de febrer la seu de la final
nacional del Campionat de
jocs de taula de la gent gran,
organitzat per la Federació
d'associacions de la gent
gran d'Andorra, que agrupa
els col·lectius de totes les
parròquies.
Una cinquantena de persones
van representar per equips
a la seva parròquia jugant al
Rummikub, la botifarra, la brisca
o el dòmino, aquest últim la
novetat d'aquest any.

La jornada va acabar amb
l'entrega dels trofeus als millors
jugadors de cada categoria. Com
a premi, tots els participants

faran un viatge al monestir de
Poblet i al Museu de la vida rural
de l'Espluga de Francolí.
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Pep Aguareles... fins sempre
Consternació al món cultural per la mort sobtada als 53 anys del cap de l'Escola d'art.

El fotògraf Pep Aguareles
va morir el 20 de gener
per causes naturals i de manera
sobtada als 53 anys. Des de
1990 formava part de la plantilla
de professors l’Escola d’Art del
Centre Cultural La Llacuna i des
del juliol del 2017 n’estava al
capdavant.
El Comú d’Andorra la Vella,
que lamenta profundament

la pèrdua d’un professional
reconegut en el seu àmbit i
d'una persona molt implicada en
l’ensenyament de la fotografia,
s’afegia a les mostres de condol
amb el tancament durant dos
dies de l'Escola d'Art.
Nascut a Andorra el 1965, en la
seva primera etapa es va centrar
en la fotografia publicitària
i de moda al costat de Jordi

54a
TEMPORADA
DE TEATRE
ANDORRA LA VELLA
SANT JULIÀ DE LÒRIA

GENER — JUNY 2019

Reconeixement al talent dels Claret

El Comú ha homenatjat Lluís i Gerard Claret per les cinc dècades de carrera sobre els escenaris amb una estrella al Fener Boulevard i un gran concert al Centre de Congressos.

Morgades i de Jordi Blancafort
a Barcelona. El 1989 tornava
a Andorra per treballar com a
fotògraf oficial del Govern i l’any
següent passava a formar part
de la plantilla de professors de
l’Escola d’Art del Comú d’Andorra
la Vella com a encarregat del
taller de fotografia. Entre els
projectes personals, va fer una
desena d’exposicions individuals
a Andorra, França i Espanya;
i setze de col·lectives, a Cuba,
Croàcia, Japó, Argentina, Grècia,
Holanda, Espanya, França i
Andorra. A més, va participar
en projectes de videoart, va ser
coautor de quatre llibres de
fotografia i la seva obra va ser
premiada en diferents concursos,
entre els quals el segon lloc al
Kodak Award d'Amsterdam (1992)
i el premi a la millor col·lecció de
fotos Off al certamen Visa pour
l’Image a Perpinyà (2006).

col·locació de les plaques la
vinculació dels germans Lluís i
Gerard Claret amb la parròquia
i el país, els va definir com “dos
andorrans que n’exerceixen,
grans ambaixadors, pedagogs
i músics il·lustres de
reconeixement internacional”.
Les noves estrelles del Bulevard,
la quarta i la cinquena que s’hi
col·loquen, són les primeres de
l’àmbit de la cultura. A aquest
homenatge s'ha sumat el
concert únic i multitudinari, amb
prop de mig miler d'assistents,
que el 21 de desembre va
omplir el Centre de Congressos.
L'efemèride, a més, es va
celebrar amb una exposició
al Centre Cultural La Llacuna
que feia una retrospectiva de
la carrera d'aquests músics
andorrans.
L'evolució cultural del país
De la seva banda, Lluís i
Gerard Claret, agraïts pels
reconeixements, s'han mostrat
satisfets de comprovar la gran
evolució cultural del país els
darrers 50 anys, sobretot en
l'àmbit de la música clàssica.
A tall d'exemple, han exposat
amb satisfacció com en les
darreres proves per treballar
a l’orquestra de Barcelona tres
andorrans han quedat escollits
entre el total de setanta músics
que aspiraven a formar-hi part.

TRICICLE:
HITS_

Auditori del Centre de congressos Andorra la Vella

Dimecres 10 d’abril 21.30 h

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE PALLASSES
(FIPA 2019)_
Teatre Comunal d’Andorra la Vella

Dijous 9, divendres 10 i
dissabte 11 de maig

AN-DANDA-RÀ:
GARSES_

Teatre Comunal d’Andorra la Vella

Dijous 20, divendres 21 i
dissabte 22 de juny - 21.30 h

Andorra la Vella ha
culminat els actes
d'homenatge dels 50 anys de
carrera artística dels músics
Gerard i Lluís Claret amb la
col·locació, a primers de gener,
de dues plaques al Bulevard
de les Estrelles del Fener
Boulevard. D’aquesta manera,
la parròquia vol reconèixer la

seva contribució tant pel que
fa a l’ensenyament musical a
Andorra, amb el paper destacat
que van tenir l’any 1980 durant
la creació de l’Institut de Música
juntament amb Bartumeu Rebés
i el Comú, com per la seva faceta
d’intèrprets.
La cònsol major, Conxita Marsol,
que va remarcar durant la

CAPITAL.ad :: núm 11 :: abril 2019 :: pàgina 28

Gresca i disbauxa per Carnaval
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Rues interescolars
L'últim divendres abans de les
vacances de Carnaval va ser
una jornada especial per als
escolars de la parròquia: tocava
sortir a lluir les disfresses
preparades amb els companys
de classe al ritme de la música.
Els carrers es van inundar
de personatges de cinema
i superherois. La rua més
concorreguda va ser la de Santa
Coloma, amb la participació de
més de 1.200 alumnes de les
escoles que van desfilar durant
el matí per l'avinguda d'Enclar.
En paral·lel, gairebé 600
estudiants de les escoles
franceses de maternal i primera
ensenyança d'Andorra la Vella
feien la seva rua, sortint del
carrer Ciutat de Valls i passant
pel carrer Príncep Benlloch,
l'antic carrer Major, plaça de
la Consòrcia, carrer de la Vall,
rambla Molines i plaça del Poble.

Andorra la Vella i Santa Coloma han viscut novament el Carnaval d'una manera molt
participativa. Centenars de persones, petits i grans, han contribuït a portar l'alegria a la
parròquia amb les disfresses més llampants i originals.
Música, diversió,
bon humor, color i
imaginació. Són els ingredients
imprescindibles d'un bon
Carnaval, que, un any més,
han omplert els carrers de
la parròquia amb les millors
disfresses i que han desfilat
amb els ritmes més ballables.
El primer dissabte de març a
Andorra la Vella es tornava a
viure l'ambient festiu durant la
rua organitzada conjuntament
amb Escaldes-Engordany i en
què van participar més de 350
persones i 11 comparses, que
van desfilar i ballar des de la
plaça Guillemó i per tot l'eix
comercial.
De disfresses n'hi va haver per a
tots els gustos: des d'estudiants
de l'escola de Hogwarts de
Harry Potter, fins a barrufets,
personatges estranys amb ulls

per tot arreu, integrants de
les històries d'Alícia al país de
les meravelles o la simpàtica
Caputxeta vermella.
La jornada es va tancar amb
el concurs de coreografies i
comparses i el repartiment de
premis valorats entre 200 i 500
euros.

La rua interescolar de Santa
Coloma compta sempre amb
la participació inestimable de
la gent gran. Com és habitual,
el darrer dia d'escola abans de
les vacances de Carnestoltes
van desfilar per l'avinguda
d'Enclar com una comparsa
més, i van contribuir així a
aportar alegria i bon ambient
al Carnaval dels escolars de la
parròquia.

CAPITAL.ad :: núm 11 :: març 2019 :: pàgina 30

27 i 28 d'abril: cap de setmana de
grans esdeveniments
Andorra la Vella s'omple el darrer cap de setmana d'abril d'activitats esportives i populars:
el Poliesportiu acull la darrera prova de l'X-Trail 2019 amb els millors pilots del món, mentre
que els carrers de la capital seran l'escenari de la festa de les Falles de València.
després d'una absència de més
d'una dècada.
Una vintena d'activitats
En paral·lel, la festa de les
Falles, organitzada per
l'Associació Fallers pel Món (una
entitat que exporta la tradició
fora de la Comunitat Valenciana)
preveu una vintena d'activitats
gratuïtes al carrer durant tot
el dissabte i el diumenge: hi
haurà, entre d'altres, fideuà i
paella popular, la desfilada dels
Moros i Cristians, una ofrena
a la Verge dels Desemparats
amb la participació de més de
400 falleres, una mostra de
balls tradicionals, un castell
de focs i la cremada d'una
falla, que ha estat dissenyada
per a la parròquia. Contindrà
elements propis d'Andorra la
Vella i el país, com el pont de
la Margineda, el tamarro, la
grandalla i l'escultura Temps du
Noblesse de Salvador Dalí de la
plaça de la Rotonda.

DE VALÈNCIA
A ANDORRA LA VELLA

27 i 28 ABRIL 2019

DIVENDRES 26 D'ABRIL

24 h: Plantà oficial de la falla d'Andorra la Vella

Parc Central

DISSABTE 27 D'ABRIL

10 - 11.30 h: Xocolatada popular
El cap de setmana del 26 i
27 d'abril Andorra la Vella
estarà en plena efervescència.
La parròquia es convertirà
en l'escenari de dues grans
activitats per a tots els públics:
la celebració de la darrera prova
del campionat mundial X-Trail i
la festa de les Falles de València,
que inclourà entre d'altres
propostes la cremada d'un ninot
fet expressament per a Andorra
la Vella per un artista faller.
La prova de trial, la darrera de la
temporada d'aquesta modalitat

esportiva, tindrà lloc el dissabte
27 al Poliesportiu d'Andorra a
partir de les 18 hores. Comptarà
amb la participació de pilots de
primer nivell com el resident
Toni Bou, número 1 del món, que
serà la proclamat oficialment
Campió del Món d' X-Trial, i
altres com Adam Raga, Jaime
Busto, Benoit Bincaz i Miquel
Gelabert. La celebració de la
prova, en què l'espectacularitat
i l'emoció estan del tot
assegurades, suposa el retorn
de l'especialitat a Andorra

Envelat del Parc Central

12 h: Crida des del balcó de Casa Comuna
Plaça Príncep Benlloch

14 h: Fideuà popular

Envelat del Parc Central

18.30 h: Ofrena a la Verge dels Desamparats

Avinguda Meritxell - Carrer de la Unió

20 h: Missa a l'Església parroquial de Sant Esteve

Plaça Príncep Benlloch

23 h: Castell de focs d'artifici

Parc Central

23.15 - 02.30 h: Discomòbil

Envelat del Parc Central

DIUMENGE 28 D'ABRIL
9 h: Despertà

Plaça Príncep Benlloch - Plaça Guillemó - Plaça del Poble

12 h: Desfilada de Moros i Cristians
Avinguda Meritxell - Plaça Príncep Benlloch

13 h: Mostra de balls tradicionals d'Andorra i
València

Parc Central

13.30 h: Actuació dels Castellers d'Andorra
Parc Central

14 h: Mascletà
Parc Central

14.30 h: Paella popular
Envelat Parc Central

18 h: Repartiment de l'Aigua de València
Envelat del Parc Central

20.30 h: Cremà de la Falla l'Estoreta
Parc Central

21 h: Cremà de la Falla Gran
Parc Central

www.andorralavella.ad

