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Editorial
Amb l'arribada del bon temps, ve de gust sortir al
carrer i fer més vida a l'aire lliure. El Comú, ben
conscient d'això, treballa per impulsar accions
i equipaments que potenciïn la relació entre les
persones. Un dels exemples més clars és el Parc
Central, obert des de fa uns mesos les 24 hores
per a gaudi de la ciutadania, i que, des que es va
decidir treure la tanca, està totalment integrat amb
el passeig del riu, un espai cada dia més transitat
per vianants i corredors i que connecta amb el nou
parc de la Serradora de Santa Coloma. En aquesta
població també s'ha fomentat el passeig amb la
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renovada avinguda d'Enclar, un hàbit saludable que
també es pot practicar a l'ampliat eix comercial, on
durant tot l'any hi ha més persones que hi passegen.
Els espais de retrobament són indispensables en
una societat en la qual tot va molt de pressa i on
els mòbils i la immediatesa ens condemnen a ser
més individualistes. El Comú seguirà fomentant
la interacció personal, sense anar més lluny, amb
els difererents esdeveniments populars que s'han
programat darrerament.
comunicacio@comuandorra.ad

08/ El Servei de Circulació al costat del ciutadà
10 / Notícies breus
11/ Continua la transformació de la parròquia per potenciar les zones de passeig
12 / Notícies breus
13 / Concurs d'idees per reformar urbanísticament el carrer Doctor Vilanova i entorns
14 / Notícies breus
15 / Jocs esportius de la gent gran d'Andorra: l'esport no té edat
16 / Parc Central: el pulmó verd s'obre a la ciutadania
18 / Homenatge a l'ex-cònsol major Conxita Mora Jordana
19/ L'Estadi Comunal rep el nom de 'Joan Samarra Vila'
20 / Les falles i la Festa del Poble enceten el calendari de festes de l'estiu
22 / Notícies breus
24 / Falles, pòlvora i folklore valencians
26 / Andorra la Vella rep l'última prova del campionat del món de trial indoor
27 / Comença la temporada turística a la parròquia
28 / Èxit de la 15a Festa de la Joventut
30 / La 9a Festa de la diversitat s'obre a la ciutadania /El Centre Històric acull l'Ull Nu
31/ Portes obertes a la Llacuna per la Setmana de la Creativitat
32 / Una Temporada de Teatre repleta d'humor
34 / La Temporada de Música i Dansa celebra els 25 anys amb un cartell de qualitat

Edita: Comú d'Andorra la Vella
D.L. AND.355-2016

Connect@ amb la Capital
Andorra la Vella a les xarxes socials

CAPITAL.ad :: núm 12 :: juliol 2019 :: pàgina 4

actualitat comunal

actualitat comunal

CAPITAL.ad :: núm 12 :: juliol 2019 :: pàgina 5

Carles Areny s'incorpora al Comú
com a nou conseller de Social
L'equip de la majoria es reestructura després de la renúncia al càrrec presentada per
Ester Vilarrubla per esdevenir ministra d'Educació i Ensenyament Superior del Govern.
interessos dels ciutadans de la
parròquia i entrar a formar part
de l’equip de govern del Comú
d'Andorra la Vella per continuar
amb els projectes engegats.

Carles Areny és, des
del 4 de juny, el nou
conseller de Social del Comú
d’Andorra la Vella en substitució
d’Ester Vilarrubla, que el 22 de
maig va presentar la renúncia
per incorporar-se al Govern
com a ministra d’Educació i
Ensenyament Superior.

Carles Areny (Andorra la
Vella, 1962) arriba al Comú
de la capital en ser el primer
candidat no elegit de la llista
Demòcrata guanyadora a les
darreres eleccions comunals.
El nou conseller, empresari de
professió, s'ha mostrat molt
orgullós de poder treballar pels

Reestructuració de conselleries
Areny ha passat a assumir la
conselleria de Social mentre
que la de Participació Ciutadana
recau ara en Alain Cabanes,
conseller d’Esports i Joventut.
Això passava el mateix dia
que es va celebrar el debat del
Consell d'Infants. Durant l'acte
de jurament, la cònsol major,
Conxita Marsol, va felicitar el nou
membre de la corporació, a qui
va encoratjar a assumir el repte
de treballar per la parròquia en
el tram final del mandat. També
va agrair i reconèixer la tasca
duta a terme per Ester Vilarrubla
durant aquests tres anys i mig
a l’equip de la majoria i, alhora,
li va desitjar molts encerts en la
nova etapa com a ministra del
Govern d'Andorra.

NOTÍCIES BREUS
Xarxa de calor als
Serradells

El Comú cedeix un magatzem
del Centre esportiu a FEDA,
on instal·larà una estació
de trencament de pressions
necessària en el projecte de
cogeneració d'energia, que ha
de donar servei a 2.000 llars de
la parròquia. A canvi, el Comú
recupera sense cap cost el
terreny on s'havia de construir
inicialment aquesta instal·lació.

Ampliació del
British College

El col·legi, concessionat per
un període inicial de 15 anys
a l'antic alberg de La Comella,
amplia aules i també construeix
un gimnàs. El Comú contribuirà
amb un màxim de 40.000€
en la construcció d'un dic de
contenció a la zona, una mesura
imprescindible per oferir
seguretat al centre i a d'altres
espais propietat del Comú.

Facilitats en els
pagaments

Amb l’objectiu de facilitar
als ciutadans el pagament a
terminis dels deutes contrets
amb el Comú, s’ha acordat
permetre la fragmentació i
ajornament del pagament de
taxes i tributs fins a un màxim
de 30 mesos. Es dona un marge
més gran que el que establia
l'ordinació tributària, que
preveia terminis més restrictius.

El bus comunal costarà 0,10€
La concessió del servei, acordada pel Consell de Comú, s’oferirà a partir del setembre a un
preu simbòlic per fomentar l’ús del transport públic. Els nous busos, petits i sostenibles,
seran vermells i blancs per evocar el record dels autobusos urbans antics.
Amb l’objectiu de fomentar
l’ús del transport públic,
el bus comunal tindrà, a partir
de l'1 desetembre un preu
simbòlic de 10 cèntims d'euro.
La concessió del servei del bus
comunal per als propers 10 anys
s’adjudicava a final de juny a
l'empresa NOVATEL, amb un cost
anual de 595.000 euros.
Els nous busos, de 9 metres de
llargada i 20 places, operaran
cada dia entre les 7 del matí i
les 9 de la nit. Seran funcionals,
poc contaminants (Euro6) i,

Augmentar l'oferta
d'habitatges

S'ha modificat el Pla d'ordenació
i urbanisme parroquial per
permetre que els propietaris que
vulguin canviar l'ús a habitatge
d'un immoble puguin fer-ho
sense acreditar l'obligació de
construir la plaça d'aparcament
associada. La mesura permet
facilitar l'ampliació de l'oferta de
pisos disponibles per a lloguer a
la parròquia d'Andorra la Vella.

estèticament, vermells i blancs,
com els autobusos urbans
que circulaven pel Principat
antigament.
S’incrementarà la freqüència de
pas en aquelles línies amb un
nombre major d’usuaris, com
la L3 Ciutat de Valls, on gairebé
durant tot el dia els busos
passaran cada 20 minuts.
S’han introduït canvis en alguns
trajectes i s’ha incorporat una
parada propera a l’Hospital, fins
ara inexistent. A més, s’inclou
com a parada fixa el centre

Agermanament de
la Vall del Madriu

La vall del Madriu-PerafitaClaror i les Causses et les
Cévennes -dues regions
del sud del massís central
francès-, han signat un acord
d'agermanament. S'estableixen
lligams de cooperació mútua i
l'intercanvi d'experiències en
gestió cultural i de patrimoni
entre els dos llocs declarats
Patrimoni Mundial.

sociosanitari El Cedre i Sant
Vicenç d’Enclar. Amb els canvis
es vol millorar el servei, sobretot
per a les persones grans que ho
reclamaven.
S’oferiran abonaments de 10
viatges a 0,80 euros i de 40
trajectes a 3 euros, i modalitats
d’ús anual per a residents a la
parròquia a 15 euros.
A partir de l’1 de setembre es
podrà fer transbord entre línies
amb el mateix bitllet, i fer el
seguiment per geolocalització
dels vehicles.

Cap a la Cimera
Iberoamericana

La cònsol major representarà
Andorra la Vella en el Patronat
de la Fundació de l’Oficina de la
Cimera Iberoamericana Andorra
2020, un ens de nova creació
i que estarà format pel cap de
Govern; els ministres d’Afers
Exteriors, Finances i Economia;
Andorra Turisme; el Comú
de Canillo i la Confederació
Empresarial Andorrana (CEA).
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coneix els consellers

Alain Cabanes: "L'esport a la
parròquia està en plena forma i
volem estar al costat dels clubs"

Mestre (Andorra la Vella, 1974), sempre ha viscut a cavall entre l’ensenyament i l’esport, ja
que també ha estat entrenador de judo i d'esquí. Casat i amb dos fills, de 19 i 16 anys, des
del març és conseller de Joventut, Participació Ciutadana i Esports.
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Les propostes dels escolars al
Consell d'Infants es fan realitat
El Parc Central disposa des de primers de juny d'un nou tobogan de 12 metres i 5 pisos
d'altura instal·lat a proposta dels escolars de la parròquia. Per la Festa Major, a més, vindran
els Catarres i hi haurà una festa de l'escuma tal com han demanat els més menuts al Comú.

una recepció renovada...
Properament farem una reforma
molt necessària a l’aparcament
per sanejar les filtracions.

S’incorpora com a
conseller després de
la marxa de Marc Pons per
concórrer a les eleccions
generals, en ser el següent
candidat Demòcrata de la llista
guanyadora a les comunals.
Com valora aquests mesos de
mandat?
És un plaer i un orgull poder
incidir en la gestió de la vida
pública, prendre decisions amb
la resta de l’equip de govern
per millorar les qüestions
que afecten el dia a dia dels
ciutadans. Ja exercia com
a director d’Esports i ara
tot pren una altra dimensió,
amb la incorporació de noves
responsabilitats amb les àrees
de Joventut i Participació
Ciutadana.
Andorra la Vella és una
parròquia molt activa en
l'àmbit esportiu.
Tenim 1.500 infants que
participen de les escoles
esportives al llarg de l'any, i les

demandes no paren de créixer.
L'esport a la parròquia està en
plena forma i nosaltres volem
estar al costat dels clubs. Conec
molt bé les seves necessitats
perquè sempre he estat molt
vinculat a la gestió de clubs i
federacions. Poder estar ara a
l’altre costat és molt satisfactori,
per exemple, amb l’increment de
subvencions perquè l’esport de
base creixi, o en posar a l’abast
dels clubs petits assessors
comptables.
L’actualització dels Serradells,
que ja hauria d’haver estat una
realitat, es retarda després de
l’incendi del novembre passat.
Malauradament cal tornar
a reconstruir la zona de la
piscina olímpica, que estarà
tancada, almenys, un any i mig.
Amb tot, el centre ha millorat
molt amb l’optimització dels
espais, amb un nou gimnàs
de 1.000 metres quadrats la
separació de les zones de càrdio
i d’entrenaments funcionals,

Ve del món de l’ensenyament
i ha assumit recentment
l’àrea de Joventut. Com s’han
de gestionar les polítiques
adreçades als més joves?
Em satisfà molt assumir una
àrea amb una connexió directa
amb els adolescents i descobrir
l’equip que atén el jovent, que
organitza moltes activitats. El
nostre objectiu és ampliar la
xifra de joves perquè coneguin
i gaudeixin al màxim de les
activitats proposades i, sobretot,
puguin participar activament en
els projectes del departament.
Els joves seran els encarregats
d’aquí a uns anys de gestionar
l’Andorra la Vella del futur. Com
se l’imagina?
M’agrada molt el que hem
fet aquests quatre anys: una
actualització integral de la
ciutat, que tenia molts barris
desatesos; era molt necessari.
Per al futur, cal seguir la línia del
que hem iniciat: fer una ciutat
més amable, pacificant el trànsit
tot minimitzant el nombre de
vehicles i fomentant el passeig
com a l’avinguda Meritxell.
Un consell, des de la seva
experiència, per als futurs
polítics.
Si tens uns bons valors com
a persona, és fàcil ser un bon
polític perquè aplicaràs el sentit
comú i difícilment t’equivocaràs.

El Parc Central té, des
de principi de juny, un
nou joc vertical. Es tracta d'una
estructura de tobogans de 12
metres d’altura i 5 pisos que
simula una piràmide i que és
apta per a infants a partir dels
6 anys d’edat. El joc, instal·lat
en un dels laterals del parc,
és el resultat de la votació
dels escolars de la parròquia
durant el Consell d’Infants del
curs passat. Tal com recorda la
cònsol major, Conxita Marsol,
suposa una mostra de com
funciona el projecte del Consell
d’Infants, amb el qual els

estudiants d'Andorra la Vella
han contribuït a fer realitat
iniciatives com l’adequació del
pati de l’escola de Ciutat de Valls
com a espai de lleure infantil els
caps de setmana i vacances, o
les millores al carrer de la Plana
per fer més segura l’entrada a
l’Escola Andorrana.
També, arran de la proposta
dels infants, el dissabte de Festa
Major d'enguany hi haurà un
concert dels Catarres i una festa
d'aigua i escuma.
Propostes de millora
En l'edició del Consell d'Infants

del curs 2018-2019, que va tenir
lloc el 4 de juny, els escolars
van sol·licitar un espai de
lasertag; un carril bici segregat
per fomentar el transport
net i reduir l’accidentalitat;
un projecte per condicionar i
embellir la nova plaça del carrer
de la Plana; dispensadors de
bosses biodegradables per
recollir els excrements dels
gossos; un cap de setmana
de jocs tradicionals; i una
biblioteca amb activitats i tallers
a Santa Coloma. El Comú s'ha
compromès a estudiar totes
les iniciatives presentades i a
valorar-ne la viabilitat.
Cloenda amb bàsquet 'beat'
El Consell d'Infants d'aquest
curs es va cloure el 14 de juny
amb una festa amb l'espectacle
musical Bots pel canvi, a ritme
de pilotes de bàsquet de la Big
Band Basket Beat Barcelona,
infables, jocs tradicionals i
espais de circ.
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Un servei al costat del ciutadà
El servei de Circulació està format per una setantena d'agents que vetllen per la bona
convivència ciutadana, la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit a la parròquia.

al Comú (mudances, grues,
neteja,..) i, des de la Sala de
control, es vigila la circulació
a través de les càmeres de
mobilitat i s'atèn totes les
trucades rebudes al telèfon 165.
El Servei de Circulació i
Atenció Ciutadana és un
dels departaments del Comú
més proper al ciutadà. Una
setantena d'agents formen
part d'un cos que està les 24
hores a peu de carrer i que
vetlla per la convivència veïnal,
la seguretat viària i la fluïdesa
en el trànsit de la parròquia.
La seva proximitat fa que els

agents siguin els primers a
arribar al lloc dels fets davant
d'una emergència, tal com va
succeir el novembre passat en
l'evacuació dels Serradells arran
de l'incendi que s'hi va declarar.
El Servei de Circulació està
integrat per quatre unitats que
tenen funcions diferenciades.
Per una banda, hi ha la unitat
de Suport viari, que s'encarrega

de garantir una bona circulació,
controla els estacionaments,
treballa per la seguretat en
les entrades i sortides de les
escoles i és, a més, el primer
servei d'informació al ciutadà i
al turista.
La unitat d’Administració, de
la seva banda, gestiona les
sancions i reserves d'ocupació
de la via pública que arriben

Control dels gossos
Circulació també té l'anomenada
Unitat de control operatiu, que
du a terme tasques de seguretat
(control dels edificis i espais
públics i prevenció d'actes
vandàlics) i, alhora, vetlla pel
compliment d'ordinacions
comunals com la de Convivència
ciutadana, higiene i medi
ambient aprovada l'any passat.

I això, què significa? Doncs que
els agents treballen perquè
es respecti l'obligació de, per
exemple, dur els gossos lligats
a la via pública i amb el morrió
en cas que es tracti d'una raça
perillosa. També, que es recullin
els excrements de les mascotes
al carrer i es ruixin amb aigua
els orins per evitar males olors
i mantenir una parròquia neta
(l'ordinació estipula sancions de
100 euros per no dur l’ampolla
d’aigua per diluir els orins
i de 60 per no llençar aigua
a les miccions del animals).
Amb aquesta voluntat, en els
darrers mesos els agents han

intensificat el rol de divulgació
de la normativa per explicar als
ciutadans quines obligacions
tenen a la via pública.
Agents de barri al centre
El Comú, a més, acaba
d'implantar la figura de l'agent
de barri per potenciar la
proximitat amb la població i
el turista i perquè esdevingui
una eina de suport disponible
en tot moment. Des de principi
d'estiu ja hi ha agents de barri
desplegats a la nova zona de
vianants que connecta l'avinguda
Meritxell, Fener Boulevard i
Riberaygua i Travesseres.

Educació viària amb rialles

Formació en conducció segura en moto

Un any més, els agents de
Circulació i un grup d'usuaris de
les cases pairals han fet educació
viària a través del projecte Viari
show. Amb esquetxos breus
recreen situacions quotidianes de
perill a la via pública perquè els
petits prenguin consciència que cal
ser prudent al carrer. Enguany s'ha
arribat a 600 escolars del país.

Una trentena d'agents del
cos d'Andorra la Vella han
participat enguany en la
formació de conducció segura
amb moto que impulsa
l'Automòbil Club d'Andorra, una
de les accions que s'emmarca
en la campanya nacional de
seguretat viària Missió Zero
Accidents.

Els agents han fet classes
tant teòriques com pràctiques
on, a través d'exemples, s'ha
posat el focus en el concepte
de tenir consciència durant la
conducció. El curs de formació
també s'ha centrat en aspectes
com la tècnica i la percepció
i les situacions de risc a la
carretera sobre la moto.
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notícies breus

Places dels pàrquings a temps real
El sistema de senyalització
dinàmica per informar
a temps real de les places
disponibles per estacionar que
hi ha als pàrquings de tota la
parròquia, tant públics com
privats, està en període de prova
i s'està acabant d'implementar.
Així doncs, en zones cèntriques
i visibles per als conductors
(també a les entrades d'Andorra
la Vella i Santa Coloma a la
Margineda i a la rotonda del Km
0) s'han instal·lat una trentena
de panells amb informació
digitalitzada on es podrà veure

el volum de places lliures de les
5.000 que ofereix la parròquia

Per controlar que els usuaris
no sobrepassen el temps
d'estacionament, els agents de
Circulació duen a terme tasques
de vigilància i, si transcorregut
els 20 minuts i després de
deixar un temps extra de
tolerància el vehicle segueix
aparcat, es procedeix a tramitar
la denúncia corresponent.

La parada de taxis s'ha traslladat
La parada destinada als
taxis que hi havia fins fa
uns mesos al carrer Pau Casals, a
tocar de l'avinguda Meritxell, s'ha
traslladat uns metres, al carrer
Josep Rossell Calva, per fer-la
més visible des de l'eix comercial.
Amb el canvi d'ubicació, a més,
s'ha aprofitat per incrementar la
zona dedicada als aquests vehicles
de transport de passatgers
(s'allarga en pràcticament tot el
tram del carrer Josep Rossell
Calva).
També s'han traslladat els punts
de recollida selectiva de la zona
a l'aparcament Valira, situat a
escassos metres.

Continua la transformació per
potenciar les zones de passeig

(3.300 públiques i 1.600
privades).

Noves zones per aparcar 20 minuts
La parròquia disposa
d'una nova àrea
d'estacionament, pintada de
color taronja, i on es permet
aparcar durant un màxim de 20
minuts amb l'objectiu d'afavorir
la rotació, especialment a les
zones comercials (se n'han
habilitat en diferents punts de la
capital).
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Bona part del procés de millora d'Andorra la Vella culminarà a l'estiu amb la nova àrea de vianants que
uneix Meritxell amb Riberaygua-Travesseres i Fener Boulevard, així com l'embelliment de Príncep Benlloch.
La remodelació
urbanística de carrers
i barris de la parròquia per
pacificar el trànsit i potenciar
espais per afavorir el passeig
segueix endavant. Així doncs,
durant l'estiu es finalitzaran les
obres per convertir el perímetre
dels carrers Riberaygua, Sant
Salvador, i de La Borda –a
banda del carrer Prat Primer–
en una zona per a vianants.
L'espai, a més, s'embelleix amb
una àrea de repòs i un jardí
vertical de 240 metres quadrats
amb espècies naturals que es
col·locarà a la paret mitgera
que, després d’enderrocar l’antic
edifici de les oficines d’Andorra
Telecom, ha quedat a la vista.
D'aquesta manera es vol dotar
la plaça d'atractiu i espai verd,
i facilitar el flux dels vianants
cap als barris de Riberaygua i
Travesseres, i Fener Boulevard.
Als canvis se sumen les obres
que s'estan fent a part de la
plaça de la Rotonda, a la cruïlla
de l’avinguda Meritxell amb
el carrer Doctor Mitjavila, per
donar al vianant sensació de

continuïtat de tot l’eix comercial.
Amb el projecte (adjudicat
per 437.987 euros) es canvia
el paviment de la voravia,
s’instal·len passos de vianants
intel·ligents i accessibles i
es fan petites actuacions al
clavegueram.
Voravies més àmplies
Un altre gran procés en marxa,
i que acabarà a l'estiu, se
centra a l'avinguda Príncep
Benlloch. Des de mitjan maig
s'hi fa un embelliment integral
per aconseguir, entre d'altres,
voravies més àmplies (d'una
mitjana de 2,5 metres a cada

banda), canvis en l’enllumenat
amb LED, contenidors soterrats
i passos de vianants elevats
perquè la zona passi a ser
de 30 km/h. La reforma, que
ascendeix a 563.121 euros,
té per objectiu posar en valor
aquest punt de la parròquia i els
carrers adjacents i s'ha plantejat
a partir de les demandes d’un
sector important de propietaris i
comerciants del barri.
Amb aquest mateix propòsit, es
trasllada també el departament
de Social del Comú a un local
situat al número 59 de la
mateixa avinguda.
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Nou accés al pàrquing Estació Central

La futura porta d'entrada al centre

L'aparcament Estació
Central té una nova zona
d'accés. Des de mitjans de juny,
els vehicles i els vianants hi
accedeixen des d’una rampa
que s’ha construït al carrer de
la Cúria, el vial paral·lel a les
andanes de l’Estació Nacional
d’autobusos. L’entrada que hi
havia fins ara, pel carrer Doctor
Vilanova, ha quedat limitada
per les obres d'urbanització
de la zona. El pàrquing, que
dona servei al centre de la
parròquia i als usuaris del servei
de transport de viatgers, té
capacitat per a 105 vehicles.

El concurs d'idees per desenvolupar el carrer Doctor Vilanova i entorns ja té guanyadors. La millora de l’accés
al centre de la capital des de l’Estació d’autobusos i la connexió amb la plaça del Poble, claus dels projectes.
farà públic passat l’estiu, d’unes
obres ambicioses que pretenen
ressituar a mig termini el centre
del país.
La proposta guanyadora de
Miquel Mercè, Gran porta urbana
preveu l’obertura en diagonal
des de la rotonda de l’Estació
Nacional d’Autobusos fins al
carrer Prat de la Creu a través
dels terrenys on avui hi ha el
COEX i l’aparcament d’autobusos
Centre Ciutat (com es veu
colorejat a la imatge inferior de
la pàgina). Això permetria que
l’edificació futura del terreny
privat, on hi ha el COEX, no tapés
la visual en direcció al Govern.
Alhora, contempla una millora
de l’accessibilitat i la connexió
a través d’un ascensor amb la
plaça del Poble.
El model de Pere Cervós i Ricard
De deus, anomenat Nexes, passa
per facilitar la connexió entre
la zona obaga de la capital amb
la solana i preveu, a banda
de la sortida d'un telefèric, la
construcció d’un teatre a la
parcel·la situada davant del
Govern, on es podria reubicar, en
el futur, el Teatre comunal.

Un lavabo sec ecològic a Prat Primer
El Comú ha instal·lat
un lavabo sec ecològic
al camí de Prat Primer, una
àrea molt freqüentada per
excursionistes, amb l'objectiu
de minimitzar l'impacte dels
sobre les aigües i el paisatge.
L'equipament, que està col·locat
a l'entrada del camí, funciona
des de final de maig.

El lavabo sec és un sistema
que no utilitza aigua de
cap canalització i que, en
canvi, aprofita el sistema de
compostatge per degradar la
matèria fecal. Per tant, amb
aquesta mena d'instal·lacions
es redueix la despesa d'aigua
i també s'evita possibles
contaminacions al medi natural.

Continua la confecció del cadastre
El projecte de confecció
del cadastre de la
parròquia d'Andorra la Vella ha
iniciat una nova fase. Un cop
finalitzat el procés d'unificació
de les bases de dades comunals,
des d'aquest maig s'ha començat
a executar el projecte d'obtenció
de dades i de creació de la
cartografia cadastral rústica
i urbana. Per fer-ho possible,
el Comú està convocant els
propietaris de les diferents
zones i barris de la parròquia
per fer les corresponents

delimitacions i comprovació
d'informació. Es preveu que
el procés estigui enllestit a la

tardor del 2020. El Comú destina
400.000 euros del pressupost
del 2019 al cadastre.

El concurs nacional
d'idees per seleccionar
un model estratègic per
desenvolupar urbanísticament el
carrer Doctor Vilanova i entorns
ja té guanyadors. Són els de
l’arquitecte Miquel Mercè, que ha
obtingut el primer premi, valorat
en 15.000 euros, i el de Pere
Cervós i Ricard De deus, amb

2.000 euros pel segon premi.
Tots dos recullen la voluntat de
la corporació tant de facilitar
una porta d’entrada cap al
centre de la capital i el Centre
Històric, com d’establir una
connexió amb la Plaça del Poble.
La intenció és, a través dels
models seleccionats, fixar un
calendari d’actuacions, que es

Telefèric del Pic de Carroi
Tant el projecte de Miquel Mercè
com el de Pere Cervós i Ricard
De deus preveuen la sortida del
telefèric del Pic de Carroi des
de la parcel·la situada davant
del Govern o des de la Plaça
del Poble. En aquest sentit, la
cònsol major, Conxita Marsol,
ha manifestat l’interès inversor
per desenvolupar la connexió
des del centre d'Andorra la Vella
fins a un mirador emblemàtic.
Des del Comú no es descarta
convocar un concurs per
desenvolupar el projecte.
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Fi de curs per a 300 persones grans
L'arribada de l'estiu és
sinònim de final de curs,
també per a la gent gran. El 13
de juny, les 287 persones que
han participat en algun dels
16 cursos i tallers que ofereix
el Comú per treballar el cos,
la ment i la creativitat han dit
adéu al curs. Aquest any hi ha
hagut classes de gimnàstica de
manteniment, fitness, activitats
de musculació, natació i ball
en línia fins a cursos de cant
coral, tallers de pintura, dibuix
i pirografia, ioga, txi-kung i taixi-txuan i cursos de memòria,
d’informàtica i de tauletes
digitals.

L'esport no té edat
Andorra la Vella ha estat, el 16 i 17 de juny, la seu dels II Jocs esportius de la gent gran.
300 persones majors de 60 anys de les set parròquies hi han participat en 13 modalitats.

L'Aula Magna tanca la 14a edició
Amb una conferència
de l'historiador i gestor
cultural Eduard Tarrés sobre el
singular viatge de les pintures
murals de Santa Coloma
s'ha tancat la 14a edició de
l'Aula Magna, el projecte que
impulsen de manera conjunta
la Universitat d’Andorra i el
Comú d'Andorra la Vella i que
està adreçat, principalment, a

estudiants sènior.
Enguany hi han pres part una
vintena de persones.
Aquest curs s'han volgut
potenciar les classes als matins
amb la voluntat de refermar
l’intercanvi intergeneracional
amb els alumnes més joves de
la Universitat d'Andorra i portant
la gent més gran de 55 anys a
les aules.

Setmana cultural a les cases pairals
Una xerrada per aprendre
a conservar fotografies,
una representació de teatre, un
taller de danses tradicionals,
una conferència sobre l'Andorra
literària i una visita guiada per
l'avinguda Meritxell per conèixer
històries ben interessants sobre
l'eix comercial. Aquestes són les
propostes amb què la gent gran
de la parròquia ha pogut gaudir
durant la segona Setmana
cultural organitzada entre el
20 al 24 de maig passats pel
departament de Social amb

l'objectiu d'oferir activitats
diferents i tenint en compte les

demandes dels usuaris de les
cases pairals.

300 participants majors de
60 anys. 7 parròquies. 60
voluntaris. 2 dies de competició.
13 modalitats esportives i 250
medalles. Són les xifres que
ha deixat la segona edició dels
Jocs esportius de la gent gran
que ha tingut lloc en diferents
instal·lacions esportives
d'Andorra la Vella entre el
16 i el 17 de juny i en què els
atletes que hi han pres part
han deixat clar que l'esport no
té edat. L'esdeveniment, que
se celebra cada tres anys amb
l'objectiu de fomentar i fer
visible la pràctica de l’activitat
física entre les persones grans,
s'ha desenvolupat per primera
vegada en dues jornades per
poder encabir l'ampli programa

d'activitats, que combina l’esport
físic amb l’agilitat mental amb
competicions de golf, tennis
taula, atletisme, gimnàstica,
natació, billar de carambola, ball
en línia, petanca, dominó, brisca,
botifarra i Rummikub.
Estadi Comunal, de gala
L'Estadi comunal es va vestir de
gala el dia de l'estrena dels Jocs,
amb una cerimònia inaugural
presidida pel Copríncep
Episcopal, Joan-Enric Vives i
que va incloure la desfilada dels
atletes i la hissada de banderes.
L'acte també va comptar amb
la presència de les màximes
autoritats del país, com el cap de
Govern, Xavier Espot; la Síndica
General, Roser Suñé; així com

ministres, consellers generals,
representants dels comuns,
i Jaume Martí, president del
Comitè Olímpic Andorrà (COA),
l'entitat que dona suport a
l'esdeveniment i el fa possible
gràcies a una aportació de
23.000 euros de Solidaritat
Olímpica.
En el seu discurs, la cònsol
major, Conxita Marsol, va posar
l’accent en els valors de l’esport
més enllà de la competició, com
el foment de l’esperit d’equip i la
diversió.
Els II Jocs esportius de la
gent gran van cloure amb la
tradicional entrega de medalles
als millors de cada disciplina.
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Noves espècies
vegetals
El llac té des de fa uns
mesos noves espècies
vegetals que filtren l'aigua
i han repoblat d'insectes
aquest espai natural.
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Vigilància les 24
hores del dia

Des que es van retirar les
tanques del parc hi ha un
servei de vigilància per fer
dissuadir de bretolades i
actes vandàlics.

El pulmó verd s'obre a la ciutadania
El Parc Central ha viscut una metamorfosi integral al llarg del darrer any per esdevenir un espai
més obert a la ciutadania, amb més espècies naturals i del qual tothom pugui gaudir.

El Parc Central ha viscut
en el darrer any un intens
procés de transformació per
convertir-se en una instal·lació
més oberta a a la ciutadana,
i amb més espais verds i
espècies naturals. El gran
pulmó de la parròquia -l'espai
té una superfície de 19.210
metres quadrats- està ara més
connectat amb el passeig del
riu després que s'hagi retirat
la tanca lateral del parc, una
mesura que ha permés una
millor integració de dos espais
molt concorreguts per vianants
i corredors. Precisament,

Circuit de 300
metres per córrer

Terra de seguretat
als jocs infantils

El circuit per córrer i
caminar a tot el lateral del
parc estarà enllestit del tot
aquesta tardor. Tindrà 300
metres lineals.

El terra de tota l'àrea
de jocs infantils, que
era de pedra de riu,
s'ha substituït per un de
seguretat, més tou.

davant l'increment del volum de
ciutadans que practiquen esport
a la parròquia, s'ha començat a
habilitar un circuit perimetral
pels laterals del parc, que
enllaça amb el camí paral·lel al
riu i al tartan i que quan estigui
del tot enllestit (aquesta tardor)
tindrà més de 300 metres
lineals.
Des que s'han retirat les
tanques, a més, s'ha contractat
un servei de vigilància privat les
24 hores per, juntament amb
les càmeres de videovigilància,
garantir la seguretat i un bon ús
del parc i dissuadir a possibles
infractors de cometre bretolades
o actes vandàlics.
Més gespa i espècies naturals
D'altra banda, en els darrers
mesos s'han anat plantant
noves espècies vegetals per
potenciar l'ecosistema natural
del parc. Al llac artificial, que
s'ha reomplert de terra, ja hi
ha plantes vistoses com lliris
grocs, nenúfars i altres espècies
flotants, que tenen la funció de
filtrar l'aigua. Unes plantes que,
a més, han aconseguit repoblar
d'insectes aquest espai natural i,
en conseqüència, incrementar la
població d'ocells al parc.
Amb les millores també s'han
eliminat diverses àrees d'asfalt
en favor de la gespa: dels
4.600 metres quadrats d'espai
verd que hi havia fa un any es
passarà, a final d'aquest 2019,
a tenir-ne més de 8.000. Només
a l'àrea de jocs infantils, on
s'ha retirat una àrea de terra i
paviment, se n'han guanyat 650.

A a partir del setembre, a més,
s'eliminarà tot l'asfalt de la zona
d'entrada al Parc Central més
propera a l'aparcament, on avui
hi ha l'skate park (la instal·lació
es trasllada al parc de la
Serradora de Santa Coloma, en
un nou espai a tocar del passeig
del riu) per plantar-hi verd. Amb
aquesta mesura s'aconseguiran
més de 2.400 metres quadrats
més de gespa. També, l’àrea de
la tirolina i dels jocs infantils,
que estava separada per unes
tanques de fusta, s’ha anivellat
perquè el parc guanyi gespa.

El projecte de remodelació
implica, alhora, el centenar
d'arbres que hi ha en tot el
perímetre del parc: en els
darrers mesos s'han eliminat
alguns xops que presentaven
risc de caiguda i s'han substituït
per espècies autòctones com
moixeres, salzes i bedolls, així
com per cirerers ornamentals.
En paral·lel, s'han fet millores
als lavabos i des de primers de
juny fins a mitjans d'octubre hi
ha un servei de food truck per
oferir servei de bar.
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Homenatge a l'excònsol Conxita Mora
El Comú reconeix el paper de la primera cònsol major d’Andorra la Vella i impulsora de
l'Escola bressol dels Serradells, que des del 15 de juny s'anomena 'Escola bressol Conxita
Mora Jordana'. Va ser la mandatària que va impulsar aquest equipament l'any 2003.
L’Escola bressol dels
Serradells és, des del
passat 15 de juny, l'Escola
bressol Conxita Mora Jordana.
D’aquesta manera el Comú ha
volgut retre un homenatge a
la figura de Conxita Mora, la
primera cònsol major que va
tenir la parròquia, que va morir
l’any 2016 als 61 anys, i que va
destacar per la seva sensibilitat
envers els més menuts. Va
ser ella, precisament, qui va
impulsar la construcció de
l’equipament inaugurat el 2003.
Durant l’acte de rebateig de
la instal·lació la cònsol major,
Conxita Marsol, i Ivan Mora
Llesuy, el fill de Conxita Mora,
van ser els encarregats de
descobrir la placa amb el nou
nom davant de la corporació
actual, així com de membres de
l'equip de govern de l'època de
l’homenatjada, i els ministres
Víctor Filloy i Ester Vilarrubla,
entre d'altres.
Conxita Marsol va recordar
l’etapa en què totes dues van
treballar colze a colze al Comú,
mentre una era cònsol major
i l’altra, secretària general.
De Conxita Mora, Marsol va
destacar que era una persona
sensible, forta i decidida amb
qui va aprendre molt. També va
posar en valor la determinació

Estadi Comunal 'Joan Samarra Vila'
El Comú dedica la instal·lació esportiva a l'ex-cònsol major, l'impulsor de l'equipament als
anys 80. L'acte de rebateig s'ha fet durant la Festa del Poble, instaurada per Samarra.

de qui va ser la primera dona
a encapçalar el Comú de la
capital per haver tirat endavant
un “equipament exemplar” com
l'escola bressol, pel qual han
passat més de 700 infants.
16 anys atenent els infants
L’escola bressol dels Serradells,
en funcionament des de fa 16

anys, ofereix espais molt amplis
i funcionals i té 11aules. La
capacitat màxima del centre
és de 112 places (actualment
dona servei a una seixantena
d'infants) i compta amb un
equip de 24 treballadores, entre
educadores, cuineres i personal
de neteja.

Els menuts es fan grans i se'n van al 'col·le'
Les escoles bressol comunals
han viscut amb molta emoció
la graduació de mig centenar
d'infants que a partir del
setembre deixen les aules per
començar una nova etapa a
l'escola.

Concretament, de l'Escola
bressol Conxita Mora Jordana
aquest juny s'han graduat
33 nens i nenes, mentre que
de l'Escola bressol de Santa
Coloma, 17 més. Molta sort a
tots!

Estadi Comunal Joan
Samarra Vila. Aquesta és
la denominació amb què el 24 de
juny es rebatejava la instal·lació
esportiva en el reconeixement
que ha fet el Comú a la figura
de qui va ser cònsol major de la
parròquia entre 1980 i 1983. De
fet, Joan Samarra, que va morir
el març del 2017 als 77 anys,
va ser qui va tirar endavant,
entre altres projectes, l'Estadi
Comunal l'any 1983.
La cònsol major, Conxita Marsol,
va destacar la importància
d’aquest equipament que, de

fet, va ser la primera gran
instal·lació esportiva que es
va aixecar al país. A més, va
voler subratllar que l’acte de
rebateig es va fer coincidir
precisament el dia de la Festa
del Poble, una celebració que va
instaurar l’ex-cònsol major als
anys 80 i que l’actual corporació
va recuperar al 2017. De Joan
Samarra, Marsol en va destacar
l'estima per la parròquia, el país
i l’esport, i la visió d’Estat per
impulsar una infraestructura
clau com el Comunal.
A més de l'estadi, Joan Samarra

també va fer possible les
diferents estades del Futbol Club
Barcelona als anys 80.
Exposició de moments clau
Aquest és un dels moments
destacats de la història de
l’Estadi comunal que es pot
veure en una petita exposició
fotogràfica als espais de l’antic
bar de l’Estadi, on es recorda
Samarra i moments destacats
de la instal·lació, com els partits
del F.C. Barcelona, els Jocs dels
Petits Estats i grans concerts.
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La millor benvinguda a l'estiu
L'espectacular rodada de falles per Sant Joan pels carrers del Centre Històric i la Festa del
Poble, amb un concert de Los Manolos i un tobogan aquàtic gegant, han servit per encetar
el calendari de festes de l'època estival.

guanyant-se l'ovació del públic
assistent.

La màgia del foc ha tornat
a protagonitzar la revetlla
de Sant Joan, que, a Andorra la
Vella, és sinònim de fer rodar
falles. Aquesta festa d'interès
cultural, una tradició recuperada
fa uns 30 anys, va ser declarada
patrimoni immaterial de la
humanitat per la Unesco el 2015.
Un any més, el foc va tornar
a rodar la nit més curta de
l'any pels carrerons del Centre
Històric fins arribar a la plaça

Guillemó, on va cremar la
tradicional foguera. De fet,
totes les parròquies van poder
encendre les respectives
fogueres amb la flama vinguda
del Canigó i que els membres
de l'Associació de Fallaires
d'Andorra van rebre a la plaça
del Consell a les set de la tarda.
El fallaire major enguany és
Ferran Brasó, fill de Salvador
Brasó, impulsor de la cultura
de les falles al Principat que va

morir recentment i que va rebre
un sentit homenatge. El fallaire
menor és Izan Almeyda.
Un cop tots dos van fer rodar les
falles, va arribar el torn de les
autoritats que, amb decisió, van
fer-les giravoltar. Entre elles, la
cònsol major, Conxita Marsol; la
Síndica General, Roser Suñé; o
la consellera Lídia Samarra, que
va ser Fallaire major el 2017 i
que no va dubtar a estirar-se
al terra per fer rodar la falla

Una Festa del Poble refrescant
L'endemà de la revetlla,
continuava la gresca a la
parròquia. Com cada 24 de juny
se celebrava la Festa del Poble.
Enguany han tornat, igual que
ho van fer el 2017, Los Manolos,
el popular grup català que va
inundar de rumba la Plaça del
Poble. Centenars de persones
no es van voler deixar perdre un
concert que, tot i la calor, no va
decaure en cap moment. Tothom

va cantar i ballar els clàssics
com All my loving, o Amics per
sempre.
Joan Herrero, el vocalista, diu
que sempre és un plaer actuar
a Andorra i, tot i la peculiar hora
del concert, que es va tornar
a fer al migdia després d'un
aperitiu popular, no va dubtar a
afirmar que "qualsevol hora és
bona per ballar i fer rumba".
Durant tot el dia, a més, el
tram baix del carrer Doctor
Vilanova va acollir un tobogan
aquàtic gegant que va fer
lliscar centenars de ciutadans,

principalment infants. L'atracció
va permetre fer passar la calor
intensa del dia, alhora que va
proporcionar dosis de diversió
tan altes com els graus que
marcava el termòmetre.
La instal·lació del tobogan
aquàtic gegant és una proposta
sorgida del Consell d'Infants i
que el Comú va acollir de molt
bon ull.
Foc, rumba catalana i aigua
refrescant... la millor forma de
donar la benvinguda a l'estiu a
Andorra la Vella!

La festa major del barri del Puial ha fet enguany doble celebració
El barri del Puial és el primer
a estrenar el calendari festiu
d'estiu. Com cada 13 de juny
un important grup de veïns
assistien a la tradicional missa
a l'oratori de Sant Antoni de
Pàdua, el patró, i complien amb
la tradició d'endur-se els pans
beneïts.
La celebració enguany ha estat
especial no només perquè
celebrava el 60è aniversari,
sinó perquè el carrer del Puial
estrenava un nou paviment més
accessible per a la gent gran.
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Música de qualitat al Jambo 2019

El Japó inspira l'arribada de la primavera

Juan Perro i la Fundación
Tony Manero han estat els
caps de cartell de l'edició 2019
del Jambo Street Music, que ha
ofert una trentena de concerts
gratuïts distribuïts en diferents
escenaris del Centre Històric de
la capital.
En aquesta edició, s'ha
homenatjat Queen amb la
projecció gratuïta del film
Bohemian Rhapsody a
l'aparcament d'autobusos
Centre Ciutat, convertit en un
autocinema per a l'ocasió.

El Parc Central donava la
benvinguda a la primavera
el 30 d'abril mirant al Japó, amb
kimonos florits, ritme de tambors,
exhibicions d'arts marcials i
jardineria, i tallers infantils. La
festa de la primavera s'ha fet
coincidint amb la florida dels
cirerers, que són tot un símbol
d'Andorra la Vella. Durant dos
vespres, els cirerers del passeig
del riu es van il·luminar amb
el característic color rosat de
l’etapa de floració tot oferint una
imatge bucòlica que va inundar de
fotografies les xarxes socials.

Capital mundial del saxo
La capital ha tornat a
acollir l'Andorra Sax Fest,
un esdeveniment consolidat que
situa Andorra la Vella en el mapa
internacional dels amants del
saxo. La 7a edició ha comptat
amb 150 congressistes, entre
els quals els 60 participants al
concurs i els 30 docents, tots
ells saxofonistes de prestigi,
encarregats d'impartir les

classes magistrals. Com cada
dissabte Sant, i en el marc
del festival, les xarangues
del Walking Street Music
han amenitzat el passeig de
vianants i turistes per l'avinguda
Meritxell.
El Comú ha incrementat fins
els 28.000 euros l'aportació a
l'esdeveniment.

Al Centre Històric... 'De copes'
El primer dijous de juny
va ser un dia per sortir al
carrer i gaudir d'una nova edició
del De copes al Centre Històric
d'Andorra la Vella.
El Comú, amb la col·laboració
de l'Associació de Comerciants
del Centre Històric, va oferir tot
un seguit de propostes lúdiques
que van entusiasmar els centenars de persones que es van
passejar per un barri ambientat
per a l'ocasió en les platges tropicals. La Plaça Guillemó es va
transformar en una pista de ball,
mentre que el Cap del Carrer va
introduir un espai dedicat als
més menuts de la casa.

El barri de les flors
Riberaygua i Travesseres
s'ha transformat el
mes de maig, un any més, en
el Barri de les flors. L'acció,
impulsada pel Comú amb la
col·laboració de l'Associació
de Comerciants, ha decorat els
carrers amb maniquins colorits
situats en punts estratègics, que
convidaven a entrar al barri.

Cal destacar la implicació dels
establiments que van decorar
els aparadors. Enguany, a més,
coincidint amb la Setmana de
la Diversitat Cultural, el barri
presentava un atractiu afegit: els
passos de vianants pintats amb
versos representatius de les
diferents comunitats presents a
la nostra societat.

Es consolida el Mercat de la Vall
Un cop tancada la
temporada d'esquí, s'ha
reprès amb força la celebració
del Mercat de la Vall cada primer
dissabte de mes al Centre
Històric. Enguany la mostra de
productes de la terra i artesania
incorpora animacions a les
tardes i suma la participació
de l’associació de creadors La
Xarranca.
El Mercat de la Vall arriba a la
quarta edició amb l’objectiu
d’oferir un atractiu afegit per
als turistes i ciutadans del país
i, alhora, posar en valor els

productors, artistes i artesans
d’Andorra. La mostra de
productes artesans i agrícoles
nacionals compta amb la
col·laboració de l’Associació de

comerciants del Centre Històric
i Productors agrícoles i artesans
d’Andorra. Aquesta temporada
ofereix de nou tallers gratuïts de
manualitats als matins.
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Valenciana, van servir alhora
per apropar Andorra la Vella
al públic valencià i generar
activitat turística.

Falles, pòlvora i folklore valencians
Andorra la Vella va viure amb intensitat, el darrer cap de setmana d'abril, la festa de les
Falles de València. L'associació Fallers pel món va portar a la capital el folklore, el foc i
la música propis d'una tradició que és Patrimoni de la Humanitat. La 'cremà', l'ofrena, la
'mascletà' i els Moros i Cristians van aglutinar centenars d'assistents.
Els carrers d'Andorra
la Vella van respirar,
el darrer cap de setmana
d'abril, l'ambient de les falles
de València. Xarangues amb
música festiva, centenars de
falleres abillades amb els
vestits tradicionals, una sonora
mascletà en què van cremar
més de 60 quilos de pòlvora,
una majestuosa desfilada de
Moros i Cristians, un castell de
focs, paella i fideuà populars...
tot un reguitzell d'actes que se
celebren cada any a València
durant les Falles que es van
viure amb intensitat a la
parròquia. L'associació Fallers
pel món, entitat que es dedica
a promocionar la tradició fora
del territori valencià i que va
organitzar l'esdeveniment amb
el suport del Comú, va escollir
aquest any Andorra la Vella

per mostrar l'espectacularitat
d'una festa declarada Patrimoni
immaterial de la humanitat per
la UNESCO i que va aplegar
centenars d'assistents. Les
activitats, a les quals es van
sumar més de 2.500 persones
vingudes de la Comunitat

El colofó de la 'cremà'
El colofó del cap de setmana
va arribar amb la cremà de la
falla feta expressament per a
Andorra la Vella per l'artista
faller Pepe Benavent. El ninot, de
10 metres d'altura i que incloia
elements propis del país i la
parròquia com el Tamarro, el
pont romànic de la Margineda,
la grandalla i l’escultura La
Noblesse du temps de Salvador
Dalí, va ser devorat per les
flames al ritme de la música
de les xarangues i davant
d'una multitud d'assistents
concentrats a l'aparcament del
Parc Central. El mateix final va
tenir l'Estoreta, la falla petita
que l'acompanyava, feta amb
mobles vells per recordar els
orígens de la festa.
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Un estiu per descobrir la parròquia
Una cinquantena de joves donen a conèixer la parròquia als turistes al juliol i agost.
S’incorporen com a treballadors eventuals i atenen les necessitats dels visitants.

La gran festa del trial indoor, a casa

El resident Toni Bou va ser coronat a Andorra la Vella com el millor del món de la categoria.
El pavelló Poliesportiu
d'Andorra la Vella va
ser, el 27 d'abril, seu de la
darrera prova de la temporada
del circuit del món d'X-Trial
on el resident Toni Bou va ser
coronat 13è campió del món
en la categoria indoor davant
d'un auditori entregat a la seva
figura. La cita a la parròquia,
una esdeveniment espectacular
i emocionant que ha visitat les
principals capitals europees,
tenia a més un incentiu doble: va
suposar el retorn de la modalitat
esportiva al país després de

més d'una dècada i, també, va
ser la ciutat on es va proclamar
oficialment Bou com el millor
entre els millors.
La prova, de fet, va reunir els
pilots amb més projecció del
trial, com Adam Raga, Jaime
Justo, Benoit Boncaz, Miquel
Gelabert, Jeroni Fajardo i
Takahisa Fujinami.
La competició, que comptava amb
el suport del Comú d'Andorra la
Vella, va portar molts amants del
motor durant el cap de setmana
vinguts expressament des dels
països veïns.

Seu del ral·li mundial de clàssics
Andorra la Vella ha estat
la ciutat escollida per
acollir el FIVA World Tour 2019,
la trobada de vehicles clàssics
de la Federació Internacional de
Vehicles Antics i una de les cites
del sector més consolidades
d’Europa. L’esdeveniment,
organitzat per l'Associació
Andorrana de Vehicles Antics,
ha dut entre l’1 i el 7 de juliol un
centenar de vehicles clàssics,
d’entre els anys 30 i 80 del

segle passat, provinents de
països com Suïssa, Argentina,
Alemanya, Portugal i Anglaterra.

Entre d'altres activitats, s'han fet
exposicions i una desfilada dels
vehicles participants.

Tradicionalment se'ls
coneixia com barrufets.
Són el gruix de treballadors
eventuals contractats pel
Comú per reforçar l'atenció als
nostres turistes. En són 38, la
meitat dels quals treballen al
juliol mentre que la resta ho
fa a l'agost. La seva missió és
estar atents a les necessitats
dels nostres visitants. Per
això la seva indumentària és
cridanera, perquè els turistes
els vegin i s'hi puguin adreçar
per formular-los preguntes

o dubtes. A banda d'aquests
informadors de carrer, es
reforça l'Oficina de Turisme en
el període estival amb 8 joves (la
majoria estudiants de Turisme),
i es contracten tres guies
culturals i un guia de muntanya.
El seu primer dia de treball van
ser rebuts a Casa Comuna pel
cònsol menor, Miquel Canturri,
i la consellera de Promoció
Turística, Mònica Codina, que els
va transmetre la importància de
la seva feina tot recordant-los
que són la imatge d'Andorra la

Vella per als visitants.
Aquest estiu s'incorpora a l'oferta
d'itineraris guiats un recorregut
pels miradors de l'Obaga des
d'on poder contemplar vistes
imponents de la parròquia.
A més, els recorreguts per Santa
Coloma inclouen la visita al nou
Espai Columba i als Frescos
de Santa Coloma, així com al
videomapatge que s'ofereix dins
de l'església romànica.
Totes les visites es poden
contractar a l'Oficina de Turisme
situada a la plaça de la Rotonda.
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L'activitat estrella, però, va ser
enguany l'eco-gimcana wipe
out (amb obstacles inflables
de grans dimensions) en què,
a través diferents proves els
participants van fer coses
tan esbojarrades com saltar
des d'una estructura de 10
metres o rodolar dins d'una
pilota gegant. El leimotiv de
tota la prova, però, va ser la
conscienciació en favor del
medi ambient i la lluita contra
el canvi climàtic mitjançant
unes proves organitzades pel
col·lectiu Fridays For Future per
sensibilitzar el col·lectiu jove.

15a festa de la Joventut amb una
eco-gimcana, parkour i fluorescent
Centenars de joves disposats a passar-ho bé van tornar a
bolcar-se l'1 de juny en La Juve amb activitats d'oci al Parc
Central. La festa nocturna, adreçada a joves de 12 a 17 anys,
aquest any s'ha traslladat al pavelló de l'Estadi Comunal,
amb el concurs de DJ i la Glow party.

La Juve és sinònim de
festa en majúscules per
als joves i d'oci alternatiu. En
aquesta edició, la quinzena
consecutiva, la Festa de la
Joventut d'Andorra la Vella ha
tornat a convocar centenars de
joves disposats a passar-ho bé.
L'1 de juny el Parc Central es
tornava a convertir en l'escenari
d'una jornada multiactivitats
adreçada a joves d'entre
12 i 20 anys on aprendre a
practicar parkour, fer tallers de
sensibilització sobre els riscos
associats al consum d'alcohol,
fer sonar tabals i gralles,
pujar castells i fer art mural
i, també, gaudir d'un taller de
clown batejat com La clownerie
des printemps i que s'ha dut
a terme amb la col·laboració
de l'ambaixada de França a
Andorra (el dia abans també hi
va haver el campionat nacional
de batalles de rap a la sala Enjoy
Andorra i un Open de vòlei al
Parc Central).

Festa Flaix i 'After party'
Com a novetat d’aquesta Juve,
la festa nocturna s'ha adreçat
exclusivament a joves de 12 a
17 anys i es va traslladar, de
les 21 h a la 1 de la matinada,
al pavelló esportiu de l’Estadi
Comunal. De nou amb el format
de Festa glow amb Flaix FM,
la nit temàtica fluorescent, a
la festa van participar joves
DJ amateurs, a més d'altres
ja professionals com Marc
Montalvo, que precisament va
iniciar la carrera després de
guanyar l’any 2016 el concurs
de disc-jòqueis de la Festa de la
Joventut. Durant la nit també hi
va haver l'esperat photo-booth i
maquillatge fluorescent per als
assistents.
En paral·lel, i partir de la
matinada, es va celebrar l’After
party adreçada als majors
de 16 anys a la sala Enjoy
Andorra, col·laboradora de
l’esdeveniment, i on van actuar
Dj Dydy i, novament, Marc
Montalvo.
Una edició més s'ha vetllat
pel bon funcionament de la
festa, de nou 0,0 alcohol, amb
la contractació de seguretat
privada, la presència dels
agents de circulació i policia
per supervisar que tot
transcorregués amb normalitat.
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Una societat plural i diversa

Portes obertes a la creativitat

Poemes d'autors d'una vintena de països escrits en passos de vianants, música festiva
i gastronomia amb gustos i sabors d'arreu del món. Aquests han estat els principals
ingredients de la 9a Setmana de la Diversitat cultural que ha celebrat la parròquia.

Les escoles artístiques de La Llacuna mostren l'àmplia i variada activitat que duen a terme.

La Setmana de la
Diversitat cultural ha
sortit enguany més que mai al
carrer. La novena edició de la
festa, que s'ha celebrat del 13
al 18 de maig per commemorar
el Dia Mundial de la Diversitat
Cultural decretat per la UNESCO,
ha dut als espais públics de
la parròquia accions per fer
evident la societat plural i
diversa que conviu a Andorra la
Vella. Una de les més cridaneres
ha estat el passeig poètic
que s'ha habilitat al barri de
Riberaygua i Travesseres: en
vint passos de vianants s'han
plasmat poemes d'autors de vint
nacionalitats diferents, escrits
en la llengua original i amb la
primavera com a fil conductor.
Per completar-ho, una quinzena
de comerços del barri han
decorat els aparadors amb roba
i productes típics dels països
participants.
3a mostra gastronòmica
Durant la Setmana de la
Diversitat cultural també
hi ha hagut espai per a la
música, la dansa i la cuina,

Les aules de les escoles
artístiques del Centre
Cultural La Llacuna (Escola
d’art, Institut de música i Aula
de teatre i dansa) s'han tornat a
obrir de bat a bat entre l’1 i el 6
d’abril per celebrar la Setmana
de la Creativitat i mostrar
l’àmplia i variada activitat que
s’hi du a terme. L’esdeveniment,
que commemora el Dia Mundial
de la creativitat i la Innovació

amb la celebració de la mostra
gastronòmica La diversitat
a taula en què 11 entitats de
residents (Àfrica, Equador,

que va declarar l’Organització
de les Nacions Unides per cada
21 d’abril, té per objectiu donar
a conèixer les instal·lacions i
l’oferta formativa de les escoles
artístiques.
Per quart any consecutiu, l’equip
de docents de La Llacuna ha
preparat un extens programa
amb 35 activitats on tothom hi
ha pogut accedir-hi lliurement
per veure què fan les escoles

artístiques i experimentar. Al
cartell d'aquesta edició hi ha
hagut de tot: des de tallers per
conèixer diferents tècniques
per treballar la ceràmica i
activitats de restauració, dibuix
i fotografia; masterclass de
música i concerts; classes
obertes de pintura i expressió
corporal; una performance
de poesia il·lustrada; i
representacions de teatre.

Extremadura, Filipines, Índia,
Mèxic, Perú, Portugal, Rússia,
Ucraïna i Veneçuela) han ofert
plats típics dels seus països.

El Festival Ull Nu surt al carrer
La setena edició del
festival audiovisual Ull
Nu va desembarcar al Centre
Històric a final de maig per
presentar-hi les últimes
tendències del món audiovisual.
A banda de les projeccions de
curtmetratges i llargmetratges
i de les conferències sobre cine,
a espais públics com la plaça
del Consell general, el Cap del
Carrer, la plaça Guillemó i la

Rambla Molines es van habilitar
un seguit d'instal·lacions
interactives artístiques de gran
format amb què el públic va
poder interactuar.
Amb aquesta obertura a
l’exterior s'ha volgut reafirmar
el festival com un esdeveniment
per al gran públic, amb
propostes que democratitzen
la cultura audiovisual i que
conviden tothom a gaudir-ne.

'Emocions' per homenatjar el fotògraf Pep Aguareles
La Setmana de la Creativitat va
arrencar amb la inauguració de
l'exposició Emocions, realitzada
pels alumnes del taller de
fotografia de La Llacuna sota
la batuta del desaparegut
Pep Aguareles, qui va ser
responsable de l'Escola d'Art i

que va morir de manera sobtada
aquest gener. Amb la mostra, de
fet, es va voler retre un sentit
homenatge a la seva figura.
L'exposició, habilitada al vestíbul
de La Llacuna durant tot l'abril,
va recollir el treball de set
alumnes del taller de fotografia

(Sergi Aguado, Pedro Escudero,
José Otero, Cristel Torné, Lídia
Puig, Nadia Rosell i Ramon
Villanueva, a banda del mateix
Pep Aguareles) fetes durant els
Jocs Special Olympics que es va
celebrar a Andorra la Vella i a La
Seu d'Urgell l'octubre passat.
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Congressos ple a vessar de
públic que no es va voler deixar
perdre l'espectacle Hits amb què
la companyia s’acomiada dels
escenaris després de gairebé 40
anys de carrera.
Els catalans Joan Gràcia, Paco
Mir i Carles Sans, que ja havien
passat pels escenaris de la
capital l’any 1984, van dur el seu
característic humor al Centre de
Congressos d’Andorra la Vella
el 10 d’abril en un muntatge
que recull dotze dels seus
millors esquetxos d’espectacles
anteriors (Manicòmic, 1982; Exit,
1984; Slàstic, 1986; Terrífic,
1992; Manicòmic bis, 1995;
Entretrès, 1996; Tricicle 20,
1999; Sit , 2002; Garrick, 2007; i
Bits, 2012).
També hi van incloure una
bateria de gags curtíssims i
hilarants escollits pel mateix
públic, que fins a primers d’abril
van poder escollir a través de
la web de la companyia (www.
tricicle.com) els seus preferits.
Els assistents a Hits van sortir
molt satisfets després de
delectar-se amb la posada en
escena d'aquests especialistes
en teatre còmic basat en el
llenguatge gestual, que són
tot un referent per a les noves
fornades d'actors.

Els millors esquetxos al teatre
L'humor ha estat ben present en la Temporada de Teatre, que ha reprès el Festival de
Pallasses amb la direcció artística de Pepa Plana, i s'ha acomiadat amb 'Garses'. El plat
fort ha estat El Tricicle, que va omplir el Centre de Congressos.
La 54a edició de la
Temporada de Teatre
conjunta entre Andorra la Vella
i Sant Julià de Lòria ha ofert
sis espectacles ben variats. A
la capital, les propostes s'han
amanit amb molt d'humor i
han comptat, un cop més, amb
producció nacional.
Per segon any consecutiu, s'ha
reprès el Festival Internacional
de Pallasses d'Andorra (FIPA)
amb la direcció artística de la
pallassa catalana Pepa Plana.
El programa, “variat i de molts
colors”, tal com ha definit
Pepa Plana, l’han integrat sis
espectacles en què l’humor
i l’absurd han estat l’eix
argumental. El festival s’obria
precisament amb el muntatge
Veus que no veus, de la mà de
la mateixa Plana, acompanyada
per Noël Olivé, que va recuperar

El Teatre Comunal torna a aixecar el teló

números del circ clàssic, amb
un discurs femení i alhora
feminista.
El teatre nacional ha tingut
cabuda en la temporada amb la
Companyia An-danda-rà que ha
portat al Teatre Comunal Garses,
una obra que narra la història de
tres dones madures, la Lluïsa,

la Conxa i la Teresa, que es
retroben després d'un temps
llarg sense veure's.
El cap de cartell de la 54a
Temporada de Teatre conjunta
entre Andorra la Vella i Sant
Julià de Lòria ha estat la
companyia Tricicle, que va deixar
petit un auditori del Centre de

Després d'uns mesos inoperatiu,
el Teatre Comunal ha tornat a
alçar un teló (renovat!), després
de sotmetre's a una reforma
necessària per millorar el terra
de la platea i la climatització.
La qüestió més visible, però,
és el nou aspecte del pati de
butaques, que estaven molt
malmeses pel pas dels anys.
Més endavant, en una segona
fase, es millorarà el vestíbul del
teatre i els accessos a la platea.
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Prestigi internacional en la
25a Temporada de música i dansa

2/08 - 23 H

CONCERTS GERTRUDIS
+ PEPET I MARIETA. PLAÇA GUILLEMÓ

El Centre de Congressos ha acollit les estrelles del Ballet de l’Òpera Nacional de París; el
carismàtic Bryn Tefel, un dels millors barítons del món; Stacey Kent, una de les veus més
destacades del jazz actual; i un grup de la Royal Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam.

3, 4 i 5/08 - 16-21 H

FESTA DEL JOC I DE L'ESPORT
PER A INFANTS. PARC CENTRAL

3/08 - 24 H

CONCERTS ELS CATARRES
+ PACHAWA SOUND. PLAÇA GUILLEMÓ

4/08 - 18 H

ANDORRA LA VELLA
2, 3, 4 i 5 d’AGOST’19

ESPECTACLE ACROBÀTIC 'CAMINS',
CIA. RIGUEL. PLAÇA DE LA ROTONDA

5/08 - 22 H

ESPECTACLE DE CIRC-TEATRE
'NI CAP NI PEUS', CIRC VERMUT.
PLAÇA DEL POBLE
Consulta el programa a andorralavella.ad

5 D’AGOST
21 H ENVELAT
DEL
PARC CENTRAL

de manera individualitzada
per a cada públic. En l’actuació
d’Andorra van presentar un
deliciós programa amb obres de
Mozart i Mahler.
Un dels caps de cartell
d’aquesta Temporada ha estat el
carismàtic Bryn Tefel, considerat
un dels millors barítons del
món i que actualment és un dels
cantants més sol·licitats pels
escenaris internacionals d’òpera
pel color, l’empenta i la precisió
de la seva veu.
L’espectacle de dansa d’enguany
ha anat a càrrec de les estrelles

del Ballet de l’Òpera Nacional
de París, amb un espectacular
programa que viatjava
musicalment a través del temps
i la geografia i proposava un
ampli ventall emocional, que
comprèn des de l’univers més
introvertit fins a l’expressió més
vitalista.
El cicle es tancava el 4 d’abril
amb Stacey Kent, una de les
veus més destacades del jazz
actual, que suma fans a cada
concert per la seva versatilitat
i capacitat de connectar amb el
públic.

D.L.AND. 352-2019

Quatre espectacles
de música i dansa de
primer nivell internacional han
conformat el cartell de la 25a
Temporada de Música i Dansa
d'Andorra la Vella, que un any
més ha comptat amb el patrocini
de MoraBanc.
L’estrena del cicle es feia el 24
de gener de la mà del selecte
conjunt de músics de la Royal
Concertgebouw Orchestra
d’Amsterdam, un grup que des
de la seva creació actua per
tot el món oferint un repertori
personal i íntim que es decideix
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