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Editorial
A Andorra la Vella tot és a un pas. Aquesta és
la darrera campanya que hem engegat per fer
dissuadir els ciutadans d'agafar tant el cotxe. Hi ha
opcions, com el bus comunal, per salvar distàncies
més llargues. En aquest cas, es tracta d'un mitjà de
transport pel qual el Comú ha apostat sufragant bona
part del cost, i això fa que el preu del bitllet sigui
pràcticament gratuït.
Una altra opció, molt saludable, és caminar. Hem
de tenir present que la majoria dels desplaçaments
són inferiors a 15 minuts a peu, el temps que sovint
invertim en cobrir un trajecte a causa del trànsit, i
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a intentar fer un parell de voltes per veure si els
astres s'han alienat i trobem lloc a la porta. A més,
cada cop tenim més espais adequats per passejar
i caminar. És innegable que cada dia veiem més
persones transitant pel passeig del riu o desplaçantse a peu entre Santa Coloma i Andorra la Vella.
Caminem més i millor.
És una qüestió d'hàbits, de bons hàbits que ens
portaran, de ben segur, a gaudir d'una mobilitat cada
vegada més sostenible.
comunicacio@comuandorra.ad
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actualitat comunal

coneix la cònsol major
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Conxita Marsol: "Hem transformat
la parròquia alhora que hem reduït
més de 10 milions el deute heretat"
Advocada de professió, és la cònsol major d'Andorra la Vella des del gener del 2016. Coneix
com ningú l'administració comunal, on durant vint anys va exercir de secretària general.
Ha estat, de moment, l'única dona presidenta d'un grup parlamentari al Consell General.
L'interès públic és la vocació d'aquesta exparlamentària, exministra... i ara cònsol major.
Així és, més de 40
milions. Andorra la Vella
necessitava aquesta inversió.
Lamentablement, com a
conseqüència de les polítiques
dels darrers anys, Andorra la
Vella havia perdut el lideratge
de parròquia més poblada i de
centre econòmic i comercial del
país. Per això calia recuperar i
tornar a centrar la capital, crear
il·lusió i sentir-nos orgullosos de
ser d’Andorra la Vella.

El Comú obté una parcel·la de grans
dimensions al centre de la capital
El terreny esdevé públic després de l'aprovació, per part del Consell de Comú, del pla
parcial del Fener. Aquesta és una de les principals qüestions de l'actualitat comunal dels
darrers mesos.

Un nou terreny
públic de 1.600
metres quadrats al
Fener

El Comú ha obtingut una
parcel·la de més de 1.600
metres quadrats a la zona
del Fener (correspon,
aproximadament, a dues
terceres parts de l’aparcament
Fener II), després que el 26 de
setembre s'aprovés de manera
definitiva el pla parcial de la
unitat d’actuació de sòl urbà no
consolidat PP-NC-13 El Fener,
que permetrà la urbanització
de la zona. Aquest terreny
correspon al 15% de cessió de
terreny destinat a equipaments
públics que els propietaris han
de satisfer al Comú per poder
urbanitzar-hi.

Es reordena
la progressió
professional del
personal

El Consell de Comú va aprovar
l'1 d'agost un nou sistema de
millora professional per als
treballadors. Amb els canvis,
el treballador que inicia el
recorregut professional a
l'administració al 80% de la
banda salarial del grup que
li pertoca passarà al 85%
de la banda un cop superat
l’any de període de prova. I
quan sigui treballador públic
indefinit, es faran revisions
automàtiques de les bandes. El
salt al 90% es produirà passats
4 anys del servei en actiu, i
10 anys després d’accedir a
l’administració s'ascendirà a la
banda salarial del 95%.
De la mesura se’n poden
beneficiar un centenar de
persones, una seixantena de
les quals no ha tingut opció
mai a una valoració del seu
lloc de treball per la congelació
del GAdA al 2010. Amb els
canvis també s'actualitzen

alguns llocs de treball als
nous organigrames i es fixen
les condicions per optar a
promocions internes. Les
mesures s’apliquen de manera
transitòria mentre no s’aprovi
un nou sistema de gestió de
l’acompliment.

1 milió de superàvit
al primer semestre

La liquidació del pressupost
del segon trimestre del 2019
es va tancar amb un superàvit
superior al milió d’euros.
Aquesta xifra s’explica per
l’increment de llicències de
construcció i per un seguiment
acurat dels cobraments
pendents.
El primer semestre d'aquest
any es va tancar amb el 48,81%
de les despeses liquidades
(26,14 milions) i el 50,7% dels
ingressos pressupostats pel
2019 (27,15 milions).

Recta final dels quatre
anys de mandat. Quin
balanç en fa?
En faig un balanç positiu, s’ha
complert la gran majoria del
programa amb què ens vam
presentar. S'ha treballat en
equip, fent pinya, i amb un
entusiasme que crec que hem
sabut transmetre. Hem tirat
endavant moltes accions a tots
els barris i hem transformat la
parròquia. Hem reduït una gran
part dels 42 milions de deute
heretat i hem fet inversions per
valor de 40 milions d'euros.

Hem aconseguit transformar
la parròquia fent-la molt més
accessible, socialitzant els
espais públics, amb voravies
més grans, zones de vianants...
Avui dia, el ciutadà surt a
passejar, estem aconseguint
que Andorra la Vella sigui
una parròquia pensada per a
les persones i les persones
se l’estan fent seva. Tenim la
voluntat i l'energia per continuar
treballant per la parròquia.
La xifra destinada a inversions
aquest mandat és elevada...

Quines inversions eren més
necessàries?
En l'àmbit dels serveis, sense
dubte, treballar intensivament
en la xarxa de separativa
d’aigües residuals i pluvials,
especialment a Santa Coloma,
on s'hi han destinat vora 4
milions només en separatives,
per millorar la qualitat de vida
dels ciutadans i mitigar el risc
freqüent d’inundacions, a banda
de complir un compromís amb
el medi ambient. L’altra actuació
destacada, que era imperativa i
de la qual ens sentim orgullosos,
és l’avinguda Meritxell. No
podíem continuar amb un
eix principal negre i boterut:
l'avinguda Meritxell és el centre
comercial de la parròquia i del
país, i el comerç és, i volem que
continuï sent, un dels motors de
l’economia.
Per tant, es mereixia aquesta
reforma. S'han fet inversions
aquests quatre anys, sense
descuidar, això sí, obres
necessàries i importants als
barris.

coneix la cònsol major
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"S'han fet
moltes
reformes a
Santa Coloma
i als barris"
El Parc Central també ha
canviat força...
I tant! És el gran espai verd de
la capital i s'havia d'obrir a la
ciutadania i integrar amb el
passeig del riu. Hem naturalitzat
el llac amb espècies autòctones
i hem alineat el terreny per
pràcticament doblar l'espai de
gespa perquè en puguem gaudir

EVOLUCIÓ DE L'ENDEUTAMENT
DEL COMÚ (2016-2019)

tots durant tot l'any.
Com s'explica poder invertir
tant i sanejar alhora els
comptes del Comú?
Nosaltres no hem gastat més del
que podíem gastar. Prova d’això
és que finalitzarem el mandat
equilibrat, a zero, després
d’haver fet totes aquestes
inversions per transformar la
parròquia i després d’haver
tornat més de 10 milions de
deute heretat de les antigues
corporacions. Estem molt
orgullosos de la nostra gestió,
hem estat estrictes, curosos i
això sense apujar cap impost.
Durant aquests quatre anys hem
tingut l’oportunitat de gestionar
Andorra la Vella com nosaltres
creiem que cal fer-ho per
crear riquesa i il·lusió perquè
els inversors privats tornin a
creure en la parròquia, que és
el que ens està passant ara: es
creen negocis, es construeixen
edificis... una situació que abans
no es donava.
Quina relació ha tingut l’equip
de govern amb la minoria?
Molt correcta. Vull agrair-los
que en els moments difícils
hàgim pogut comptar amb
el seu suport. Per exemple,
només començar el mandat
vam haver de desallotjar moltes

INVERSIONS REALITZADES
(2016-2019): 41,1 MILIONS
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Santa Coloma també s’ha
transformat aquests anys.
Santa Coloma era la gran
oblidada, ho ha estat durant
molts anys i realment crec
que se li està començant a fer
justícia. Santa Coloma és el
pulmó d’Andorra la Vella, cap
on ha de créixer, i per tant era
necessari dotar-la d’espais per
les persones. Parcs i zones de

lleure per als infants i joves, un
centre de salut nou, que dona
servei especialment a la gent
gran, una gran rambla nova
amb voravies més amples on
poder passejar.... El Comú, a
més, va fer un gran esforç per
cedir un terreny al Govern on
construir l’Espai Columba, que
s'ha convertit en un important
atractiu cultural i turístic, i va
insistir perquè les pintures
murals tornessin on els
corresponia, a casa seva, a tocar
de l’església d’on van marxar.
Santa Coloma ha fet un canvi i
ha de continuar evolucionant.

19,2 M €

Quines qüestions destacaria
més?
S’han fet moltes reformes, com
l'avinguda Príncep Benlloch,
la construcció d'una placeta
a Ciutat de Valls i un parc per
donar resposta als infants d'una
de les zones més poblades.
També s'ha fet la renovació del
Puial i del barri antic; i hem
realitzat l'obertura i dignificació
de l'eix comercial cap a
Riberaygua i Travesseres i Fener
Boulevard. Aquests són només
alguns exemples importants. A
més, s’ha millorat l’enllumenat
públic amb el sistema LED per
reduir molt la despesa, també
la il·luminació de Nadal arreu
de la parròquia... I hem apostat
pel Poblet de Nadal, una eina
important per promocionar
Andorra la Vella, la zona alta de
l’avinguda Meritxell i el Centre
Històric.

0
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2016 2017

2018 2019
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famílies pel perill de caiguda de
despreniments a la zona del Roc
dels Corbs o, recentment hi va
haver l’incendi dels Serradells.
Han votat la majoria de les
propostes que s’han sotmès al
Consell de Comú, han participat
a les comissions... han fet la
seva feina, no hi tinc res a dir.
Tot just ha esmentat alguns
moments crítics que ha viscut
durant aquest mandat. Quins
bons moments destacaria?
Personalment, veure la
materialització dels esforços
que s’han fet aquests quatre
anys, des dels treballs urbans
que són potser els que més es
veuen, però també s’ha treballat
molt per les persones. Estic
molt satisfeta d’haver traslladat
la Casa Pairal a la Plaça del
Poble perquè els nostres avis
necessiten estar en un espai
lluminós, també de disposar
d’un nou centre de salut a Santa
Coloma... En l'àmbit cultural,
em satisfà haver retornat la
Festa major al Centre Històric...
abans estava amagada! S’havia
fet desaparèixer la Festa Major
i ha tornat amb força, fins al
punt que molta gent no marxa
com abans i s’espera que acabin
aquests dies de festa. Hem
recuperat la Festa del Poble, que
havia desaparegut, i sobretot,
hem apostat per un nou atractiu
turístic a finals d'any com és el
Poblet de Nadal que, després
de tres edicions, està gairebé
consolidat i la gent l’espera amb
ganes. És important generar
alegria, millorar la qualitat
de vida, l’estat d’ànim dels
ciutadans.
El Comú ha engegat recentment
la campanya 'A Andorra la Vella
tot és a un pas'. Per què?
Pensem que cal sensibilitzar
la població perquè no agafem
tant el cotxe per anar de porta
a porta. Des del Comú ens hem

entestat a desenvolupar un
model de ciutat sostenible, amb
més espai per als vianants. Ara
es pot passejar còmodament
entre Santa Coloma i Andorra
la Vella, els dos nuclis estan
totalment connectats. I per
salvar distàncies més llargues,
hem apostat per un bus comunal
a preu simbòlic, sufragat

majoritàriament pel Comú. Hi
creiem fermament, hem d'anar
cap aquí.
Un desig per l’Andorra la Vella
del futur.
Continuar transformant-nos en
una parròquia pensada i feta per
les persones, cada vegada més
oberta i sostenible.
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Una nova imatge de les
avingudes, per dins i
per fora

La transformació de Santa Coloma
Des del 2016 el Comú ha invertit més de 5 milions d'euros per donar resposta a les
necessitats del segon nucli de població de la parròquia. S'hi ha fet des de la xarxa
separativa d'aigües fins a noves zones de passeig i lleure, i un entorn més segur al voltant
de l'Escola Andorrana.
Santa Coloma ha
experimentat els
darrers anys una profunda
transformació. El segon nucli
de població de la parròquia
d’Andorra la Vella, que compta
amb 3.000 habitants, ha
fet un salt endavant amb
infraestructures i equipaments
adequats als nous temps.
Caminar entre Santa Coloma i
Andorra la Vella és ara molt més
còmode i accessible tant a
través del passeig del riu
com de la nova rambla d’1,4
quilòmetres que connecta les
dues poblacions.
El Comú ha invertit més de 5
milions d’euros des del 2016
per cobrir les necessitats dels

ciutadans de la nova Santa
Coloma: zones de passeig i de
lleure, la xarxa de separatives,
un entorn més segur al voltant
de l'Escola Andorrana i la
contribució a fer un equipament
cultural de primer nivell en són
la mostra.

Els frescos, a casa

L’imponent patrimoni cultural
de Santa Coloma (arrencat als
anys 30) ha tornat per fi a casa
i s’ha posat a l’abast de tothom.
Els frescos romànics concebuts
al segle XII a l’absis de
l’església de Santa Coloma, que
representen el conjunt pictòric
considerat el més representatiu
del romànic andorrà, ja es poden

visitar des d’aquest mes de maig
a l’Espai Columba, el museu
construït a escassos metres
de l’església en un terreny que
el Comú ha cedit al Govern per
aquesta finalitat. L’espai, que
s'ha convertit en un important
reclam turístic, exposa i custodia
l’important llegat artístic del
poble, així com diversos objectes
litúrgics provinents d’esglésies
andorranes.
Tot plegat es complementa amb
la projecció del videomapatge
que es va posar en marxa l'estiu
de l'any passat a l’interior de la
mateixa església i que recrea
d’una manera molt visual i
didàctica la Maiestas Domini i el
col·legi apostòlic.

L'aspecte de les avingudes
Santa Coloma i d'Enclar ha
mutat substancialment ens
els darrers quatre anys.
Exteriorment, amb una nova
rambla d’1,4 quilòmetres amb
voravies molt més amples (de
fins a vuit metres en alguns
trams) per poder passejar
còmodament, un carril destinat
als ciclistes separat de la
calçada, nou enllumenat, una
mitjana enjardinada i diverses
àrees verdes.
Els canvis, però, també han
implicat tota la zona del
subsòl. S'hi ha desplegat la
xarxa separativa d'aigües, una
obra del tot necessària que
substitueix l’anterior sistema
de canalització. Així doncs, s’ha
construït una galeria soterrada
per conduir de manera
separada les aigües residuals
i les pluvials, perquè abans les
aigües residuals i les pluvials
es desguassaven a través d’un
únic tub. Per això, en episodis
de pluges intenses no podia
absorbir la quantitat acumulada
i es produïen inundacions
recurrents.
El desplegament de la xarxa ha
suposat una inversió superior
als 3 milions d’euros (el tram
de l’avinguda d’Enclar ha
ascendit a 1,6 milions i el que
continua cap a l’avinguda Santa
Coloma,1,7).
En paral·lel, i gràcies
a la coordinació entre
administracions, el Govern
ha invertit 4,3 milions més en
la canalització del riu Valira i
l’adequació del passeig de la
ribera. Alhora, s’ha millorat
el desguàs dels torrents que
desemboquen al riu, com el del
Cedre.
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aquests dos nuclis han estat
separats per una carretera i
amb el nou passeig que s'ha
construït a les avingudes
d'Enclar i Santa Coloma ja estan
del tot connectats. Aquesta nova

El parc fluvial, en marxa

Des de primers de juliol Santa
Coloma té un nou espai de
lleure de més de 2.000 metres
quadrats: es tracta del parc
de la Serradora, amb un skate
parc de 700 metres quadrats
amb diferents pistes, baranes i
alçades i un calaix en baixada,
únic al país, que s'ha construït
seguint les recomanacions del
col·lectiu d'skaters del país.
La zona, a més, compta amb
zones verdes, àrees de descans
i espais amb el terra de cautxú
destinats al passeig i, alhora,
recorda la història de
l’antiga Serradora del Cintet, el
terreny on s’ha construït el parc
i que va ser l’última serradora
de caire industrial que hi va

haver a Andorra (va tancar
portes a l'any 2000). A escassos
metres, a més, i a tocar de
l'Escola bressol i l'Escola
andorrana s'ha renovat el parc
infantil del Roure, que ara és
més gran (440 metres quadrats)
i té terra de seguretat i nous jocs
infantils.
L'actuació en aquesta zona
suposa la primera fase del
parc fluvial previst pel pla
d’urbanisme a Santa Coloma.
Així doncs, s’integra al circuit
per a vianants del passeig del
riu, que està connectat amb el
Parc Central amb la intenció
de fomentar la circulació de
persones a peu en la zona i
fer una ciutat més còmoda
i accessible, amb el vianant

al centre de les polítiques de
pacificació.
El passeig del riu és, de fet, un
dels espais de la parròquia
més freqüentats per vianants i
corredors. Amb la intenció de fer
de la caminada entre els parcs
una experiència més còmoda,
l’any passat es va substituir el
paviment de cautxú de la zona,
d’un quilòmetre de llargada.
Estava molt malmès per l’ús
després de gairebé set anys
d’ençà de la seva col·locació

rambla, d'1,4 quilòmetres, dona
absoluta prioritat al vianant, que
ara pot desplaçar-se molt més
fàcilment a peu cap al centre
de la parròquia. La millora s’ha
pogut tirar endavant arran del

Una exposició al carrer per resumir els canvis que ha viscut la població
El 23 d'agost, a les portes de la
Festa Major de Santa Coloma,
s'inaugurava l'exposició al carrer
La nova Santa Coloma, que
feia un resum dels canvis que
s'han dut a terme a la població
en els darrers quatre anys. A
l’acte d’estrena de la mostra,
a banda de veïns de Santa
Coloma, van assistir membres
de la corporació, així com la
síndica general, Roser Suñé, i
els ministres Ester Vilarrubla i
Víctor Filloy. L'exhibició de gran
format va estar exposada als
exteriors de l'Espai Columba fins
el 22 de setembre.

Una parròquia connectada
Els canvis que ha experimentat
Santa Coloma en els darrers
anys també l'han unit, d'una
manera molt més natural, a
Andorra la Vella. Històricament

ALTRES MILLORES
PARC DEL CONTRAPÀS
El parc del Contrapàs, situat al
carrer del Cedre i de 500 metres
quadrats, s'ha renovat amb més
espècies i camins interiors.

PÀRQUING DE LA SERRADORA
A pocs metres de l'Escola Andorrana s'ha
habilitat l'aparcament de la Serradora, amb
72 places de rotació i accés des del passeig
del riu.

conveni de cessió anticipada de
terreny signat entre el Comú
d’Andorra la Vella i un particular,
que ha permès ampliar
l’avinguda i guanyar 1 metre
d’amplada.

CARRER DE LA PLANA

Al carrer de la Plana, que acull l'Escola
Andorrana, s'han ampliat les voravies
i se n'han fet de noves i s'ha eixamplat
la via per fer-la més segura.

UN NOU CAP

El Centre d'Atenció Primària (CAP)
s'ha traslladat des de l'estiu al
complex del Prat Condal, a un local
llogat pel Comú i cedit al Govern.
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Estiu refrescant a l'Aquaparc
L'Estadi Comunal Joan Samarra Vila ha ofert els mesos de calor una alternativa al
tancament de la piscina exterior dels Serradells, amb una zona d'hamaques per prendre
el sol, inflables, jocs d'aigua, i una festa de l'escuma cada dissabte.
Com a alternativa al
tancament forçat de la
piscina exterior dels Serradells,
el Comú ha ofert aquest estiu
una proposta lúdica i refrescant:
un aquaparc d’estiu que ha
comptat amb piscines, a
banda d'inflables d’aigua i jocs
refrescants per als més menuts,
animats per sis monitors i
la presència d'un socorrista

aquàtic. L’espai destinat a
aquaparc es va concentrar
en els dos terrenys de gespa
artificial de l’Estadi, que també
s’han adequat per oferir
hamaques on prendre el sol i
tenir accés a la zona de gespa
natural per posar les tovalloles.
L'equipament disposava de
dutxes exteriors per refrescarse i vestidors habilitats per als

usuaris, així com un servei de
bar amb terrassa. Cada dissabte
a la tarda, a més, es va oferir
una Festa de l’escuma per als
usuaris presents a l’aquaparc
d’estiu.
L'entrada a la instal·lació, de
3 euros, era gratuïta per als
abonats al Centre esportiu dels
Serradells.

De colònies a Brunyola
Una seixantena d'infants han gaudit aquest estiu de les colònies organitzades pel Comú
d'Andorra la Vella a Brunyola (Girona).
Els infants inscrits aquest
estiu a les colònies del
casal d'infants El Llamp han
anat a Can Font, a la localitat
gironina de Brunyola.
Les àmplies instal·lacions
d'aquesta casa de colònies
han permès que els joves
gaudissin d'allò més amb totes
les activitats programades, com
tallers manuals, jocs esportius,
excursions per l'entorn o una
visita a la ciutat de Girona. Hi
han participat més de 60 infants
entre el primer i el segon torn.

Un espai dedicat a la feina dels infants
Els escolars de la parròquia demanen al Comú que la nova zona que dona accés a l'Escola
Andorrana de Santa Coloma es bategi com a 'Plaça del Consell d'Infants'.
Els alumnes de l’Escola
Andorrana de Santa
Coloma van proposar al darrer
Consell d’Infants d’Andorra
la Vella batejar com a Plaça
del Consell d'Infants l’entrada
al centre escolar, un nou
espai ampli creat arran de
la urbanització del carrer de
La Plana, i que els mateixos
escolars denominen plaça.
El passat 9 d'octubre se'n va fer
l'acte inaugural en què la cònsol
major, Conxita Marsol, va lloar
la implicació dels escolars que
permet tirar endavant projectes
de millora de la parròquia. En
aquest sentit, en va destacar

alguns que ja són una realitat,
com dotar de voreres el mateix
carrer de La Plana; el Parc
Ciutat de Valls, el nou skate parc
del Parc de la Serradora o el
tobogan aquàtic gegant que es
va instal·lar a la darrera Festa
del Poble.
Els encarregats de descobrir
la placa commemorativa van
ser la cònsol major, el cap de
Govern, Xavier Espot, i dos dels
alumnes de tercer cicle del
Consell d’Infants del curs passat
que van impulsar la proposta
Karen Rodríguez i Jan Ruiz.
Xavier Espot va remarcar la
bona disposició dels joves en

un procés participatiu que dona
els seus fruits, alhora que va
posar en valor la urbanització
del carrer de La Plana, una
zona de Santa Coloma que calia
"dignificar sense demora" per
donar seguretat als escolars.
Jornades de jocs tradicionals
Durant l'acte es van anunciar
unes Jornades de jocs
tradicionals a la Plaça del
Poble del 26 d’octubre al 3
de novembre (la setmana de
vacances escolars de Tots Sants)
És, també, una petició del darrer
Consell d’Infants.
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Un nou servei de bus comunal
pràcticament gratuït
Un bitllet senzill costa 0,10€ i un abonament anual per als residents a la parròquia 15€. El
Comú subvenciona el servei per contribuir a la mobilitat sostenible a Andorra la Vella.
Els nous busos comunals
-de color blanc i vermell
per evocar la imatge de
l’antic servei de línia urbanacomençaven a rodar l'1 de
setembre amb un increment de
parades i de freqüències, un nou
servei que s'ha anat adaptant
en funció de les necessitats dels
usuaris.
Un dels trets diferencials són
les tarifes: un bitllet senzill
costa tan sols 0,10€. També
s'ofereixen abonaments d’ús
anual per a residents a la
parròquia a un preu de 15
euros, una xifra que es redueix
fins als 5 euros per als joves.
La tarifa per als estudiants
d’Andorra la Vella que l’utilitzin
només durant el curs escolar
i estiguin matriculats en un
centre escolar de la parròquia
és de 4 euros a l’any. També

s'ofereixen targetes multiviatges
a preus simbòlics (el tiquet de
10 viatges val 0,80 euros i el de
40 trajectes, 3 euros). L'accés
és gratuït per als usuaris de la
Tarja Magna i la Targeta Blava.
Tot plegat, amb l'objectiu que
els ciutadans utilitzem cada cop
més el transport públic, una fita
que s'emmarca en la voluntat
del Comú de desenvolupar una
mobilitat sostenible, que es
complementa amb el foment de
polítiques per afavorir que la
gent cada dia camini més i deixi
aparcat cada cop més el cotxe.
Els busos, vermells i blancs,
són de 9 metres de llargada i 20
places i operen cada dia entre
les 7 del matí i les 21.30 hores.
Són vehicles poc contaminants
(Euro6) i disposen de xarxa wifi
i d’un desfibril·lador automàtic
tal com preveu el projecte

Andorra la Vella, parròquia
cardioprotegida.
Els bitllets i abonaments es
poden comprar per internet i
també tenen un suport digital.
És a dir, els usuaris poden dur
el tiquet al mòbil i validarlo mitjançant un codi QR, un
sistema que conviu amb els
bitllets impresos en paper.
Tres línies: LM, LS i LV
El servei de bus comunal
ofereix tres línies, que s’han
rebatejat amb lletres per evitar
possibles confusions amb les
d’abast nacional: la línia de La
Margineda és la LM (amb el verd
com a color identificatiu i que
cobreix el nucli de Santa Coloma
fins al centre d’Andorra la Vella);
la dels Serradells es diu LS (de
color blau i que arriba fins al
Centre penitenciari, l’Hospital i el

carrer Doctor Molines i, també,
cobreix les zones de Terra Vella
i Prada Ramon). La tercera
línia és la de Ciutat de Valls i
s’anomena LV (és de color groc
i connecta el centre d’Andorra
la Vella amb un dels barris més
poblats).
Els vehicles passen com a mínim
cada mitja hora, i com a novetat,
s’incrementa la freqüència en
aquelles línies amb un nombre
major d’usuaris, com la L3 Ciutat
de Valls, on gairebé durant
tot el dia hi ha busos cada 20
minuts. Els diumenges i festius
el bus comunal passa cada hora,
sortint a l’hora en punt de la
primera parada de cadascuna
de les línies. El nou transport
comunal permet també fer
transbordaments entre línies
durant una hora amb el mateix
bitllet i, per exemple, anar de
Terra Vella fins a Ciutat de Valls,
fent canvi de vehicle a Consell
d’Europa, amb el mateix tiquet.
Els trajectes s’han reestructurat
per cobrir zones de la parròquia
amb molta demanda, com els
centres geriàtrics (Solà d’Enclar,
El Cedre i Clara Rabassa) i
l’Hospital Nostra Senyora de
Meritxell (una de les novetats

més destacades de la nova
concessió), punts especialment
sol·licitats per la gent gran.
Seguiment a temps real
L’usuari pot fer el seguiment a
temps real del bus a través d’un
sistema de geolocalització que
porten incorporats els vehicles.
Està incorporat a l'App

Andbuscomunal que es pot
descarregar gratuïtament
al mòbil. Els horaris es
poden consultar al web
andbuscomunal.net.
La concessió del nou servei a
l’empresa Andbus és per 10
anys i té un cost d'uns 600.000
euros anuals.

Andorra la Vella, primera parròquia cardioprotegida
La parròquia disposa de 23
desfibril·ladors automàtics
instal·lats en diversos punts
estratègics, a la grua del
servei de Circulació i al Bus
comunal. Això implica que pot
assistir a una persona en els
primers minuts després de
patir una aturada cardíaca.
Andorra la Vella ha obtingut el
segell de primera parròquia
cardioprotegida, certificat
per la Creu Roja Andorrana a
través de l’empresa espanyola
CardioSafe.
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El vianant guanya espai a l'avinguda
Príncep Benlloch amb la reforma

Aquest estiu s'ha enllestit la reforma de la major part de l'avinguda. El carrer, que s'ha
convertit en zona 30 km/h, té ara voravies més amples, més llum i contenidors soterrats.
A primers d'agost
l'avinguda Príncep
Benlloch, en el tram més llarg
que s'inicia a la cruïlla del
carrer Ciutat de Valls, estrenava
imatge després d'un intens
procés de reforma que té per
objectiu potenciar l’avinguda i
els carrers adjacents. Amb els
treballs, que s'han concentrat
en 3 mesos, s'han eixamplat les
voravies (s’ha aconseguit una
mitjana de 2,5 metres a banda
i banda), millorat l’enllumenat

amb la incorporació del sistema
LED, instal·lat contenidors
soterrats i passos de vianants
elevats per pacificar el trànsit (la
zona és des d’ara de 30 km/h).
També s’han habilitat punts
d’estacionament de rotació de
30 minuts per afavorir l’activitat
comercial del barri, així com
àrees de càrrega i descàrrega i
aparcaments per a motos.
L’embelliment també contempla,
en una fase posterior, una
nova connexió amb els carrers

adjacents i que se suma a la de
l’ascensor públic i les escales de
la Quirola que es van obrir fa un
any: l’adequació d’una nova àrea
pública a la zona del Pui, que
s’unirà amb l’avinguda Príncep
Benlloch i que preveu un nou
espai i una zona verda.
La remodelació s'ha plantejat
a partir de les demandes d’un
sector important de propietaris
i comerciants del barri, amb
qui la corporació ha mantingut
diverses trobades.

El departament de Social es trasllada a l'avinguda per donar activitat al barri
Amb la intenció de donar més
activitat al barri, el departament
de Social (s'hi fan tots els
tràmits d'infància, gent gran i
social) s'ha traslladat a un local
de l'avinguda Príncep Benlloch
número, 59. El servei estava
situat als baixos de l’edifici
comunal de noves dependències
de la plaça Lídia Armengol.
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El Copríncep Macron entusiasma
Emmanuel Macron va tancar a la capital l'estada institucional que va fer al país el
13 de setembre. Es va mostrar molt proper tant amb els centenars de ciutadans que
es van apropar a rebre'l, com amb el Comú d'Andorra la Vella. Va lloar la capacitat de
transformació de la parròquia cap a un model comercial i turístic com l'actual.
El 13 de setembre del
2019 quedarà marcat a la
història del país: el Copríncep
francès, Emmanuel Macron, va
fer la primera visita institucional
a Andorra, amb estada a les set
parròquies i, també, a la seu del
Consell General.
Andorra la Vella va ser l'última
parada del recorregut del
Copríncep francès, que des
de primera hora del matí va
recórrer el país per conèixer in
situ els comuns i es va mostrar
molt proper amb els centenars
de ciutadans que, arreu, es van
apropar a rebre'l.
A la capital, el Copríncep va
fer aturada a la plaça Príncep
Benlloch davant d’una forta
expectació i va ser rebut a les
portes de la casa comuna pels
cònsols major i menor, Conxita
Marsol i Miquel Canturri. Un cop

a la sala de Consell de Comú, va
trobar-se amb els consellers de
l’actual corporació i excònsols
de la parròquia.
Durant el seu discurs, Conxita
Marsol va destacar la capitalitat
d’Andorra la Vella com a centre
administratiu, econòmic i
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comercial, així com el procés
de transformació que ha viscut
per esdevenir una parròquia
sostenible, amb espais públics
pensats per als vianants i un
transport públic a un preu
simbòlic. També va convidar
Emmanuel Macron a venir en
el futur amb més temps per
poder conèixer millor el país i la
parròquia i li va agrair el suport
en aquests moments de canvis.
De la seva banda, el Copríncep
es va mostrar agraït per
l’acollida i va lloar la capacitat
de transformació del model
econòmic per aconseguir un
desenvolupament comercial i
turístic com l’actual. Emmanuel
Macron va celebrar el fet de
poder tancar la jornada a la
capital: la plaça del Poble va
ser l’escenari del discurs que
va adreçar a la població, l’acte
més popular i multitudinari de
la visita.
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Seu de la II Reunió Iberoamericana
de ministres d'Afers Socials

Visita oficial a Viana do Castelo
durant les festes de la localitat
Conxita Marsol visita la capital de l'Alto Minho, lloc d'origen d'una bona part dels
portuguesos residents, convidada pel president de la Cambra Municipal, José Maria Costa.
El president de la Cambra
Municipal de Viana do
Castelo, José Maria Costa,
oferia una recepció oficial a
mitjan agost a la cònsol major,
Conxita Marsol, convidada a la
localitat portuguesa per assistir
a les festes de la Romaria de
Nossa Senhora d’Agonia. Costa
es mostrava molt agraït per
la visita de la cònsol major,
que al seu torn va explicar que
una tercera part dels prop de
10.000 portuguesos que viuen

al Principat ho fan a Andorra
la Vella, i que ha estat un plaer
conèixer de primera mà els
orígens i tradicions de la regió
de procedència d’un terç de
la comunitat portuguesa que
viu al país. La cònsol major,
acompanyada del director
del grup de folklore Casa de
Portugal d’Andorra, Jose Luis
Carvalho, va tenir, de fet, l’ocasió
de saludar a Viana do Castelo
un bon nombre de residents
a Andorra desplaçats aquells

dies a la seva ciutat d’origen
per participar d’unes festes
sustentades sobre el folklore
i que apleguen cada any un
milió de visitants. Durant el
parlament ofert a la seu de la
Cambra Municipal, Marsol va
destacar la participació activa
de la comunitat portuguesa
en diferents esdeveniments
organitzats a Andorra la Vella
com la Setmana de la Diversitat
Cultural o la Fira.

Andorra va ser la seu, el 7 i 8
d'octubre, de la segona Reunió
Iberoamericana de ministres
d'Afers Socials, centrada en
la innovació i la inclusió en
l'àmbit de la discapacitat. La
trobada s'inclou al calendari
del bienni de la Secretaria Pro
Témpore que ostenta Andorra
de la Cimera Iberoamericana
sota el lema Innovació per al
Desenvolupament Sostenible Objectiu 2030.
Representants dels 22 països
iberoamericans, doncs, es
van reunir per treballar sobre
diferents afers que s'hauran
d'elevar a la cimera de caps
d'Estat i de Govern del novembre

del 2020 i tractar aspectes
relacionats amb els drets de
les persones amb discapacitat:
des del canvi de la mirada
sobre les limitacions, fins a
l'impuls de polítiques socials

Andorra la Vella exposa a l'UCCI
el model de ciutat sostenible

Bariloche rep Andorra la Vella
Primera visita oficial a
final de juliol a aquesta
ciutat argentina agermanada
des del 2017. El cònsol menor,
Miquel Canturri, va ser rebut per
l’Intendente de la municipalidad
de San Carlos de Bariloche,
Gustavo Gennuso, així com
per diversos representants
de la societat civil de la ciutat.
Andorra la Vella retorna la visita
després que una delegació de
la ciutat argentina vingués a la
capital el passat gener.

que garanteixin la igualtat
d'oportunitats i la innovació
i la inclusió en l'àmbit de la
discapacitat, tant professional
com educativa.

El conseller de Medi Ambient
i Innovació, David Astrié, va
participar a principi d'octubre
al Segon comitè sectorial de

Ciutats sostenibles i resilients
de la Unió de Ciutats Capitals
Iberoamericanes (UCCI), celebrat
a San Juan de Puerto Rico

i centrat en la sostenibilitat
urbana. Durant les jornades el
conseller va tenir l'oportunitat
d'exposar les polítiques de
pacificació del trànsit i que
prioritzen l’experiència dels
vianants realitzades a Andorra
la Vella durant l'actual mandat
per desenvolupar un model de
transformació cap a una ciutat
sostenible.
En aquest sentit, va exposar com
Andorra la Vella ha incrementat
els espais destinats als vianants
i eliminat progressivament
vehicles de la via pública,
alhora que ha apostat fortament
pel transport públic comunal
amb la implantació de tarifes
pràcticament gratuïtes. Tot
plegat, acompanyat de polítiques
de conscienciació per incentivar
els desplaçaments a peu.
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mirador del Roc de Senders, el
del Bosc negre, el mirador del
Roc de Palomera i el del Roc
de Solobre. El circuit integra,
també, el punt d'observació
natural de Costa Seda.
Es tracta de camins que no són
especialment coneguts, en molts
casos, ni per l'excursionista del
país. “Són vies que ja existien
però ara n'hem reforçat la
senyalització per posar en
valor aquests espais naturals
que tenim a escassos minuts
del centre de la ciutat", explica
el conseller de Medi Ambient i
Innovació, David Astrié.
El conseller també ha explicat
que amb la iniciativa es finalitza
una primera fase de potenciació
de camins de la parròquia, que
ha de quedar completada més
endavant amb la zona del Solà
d’Andorra la Vella. En aquesta
segona fase caldrà avaluar
quins són els millors punts on
ubicar miradors i habilitar-los
també amb punts de parada.

L'Andorra la Vella més natural i
a vista d'ocell
El Comú habilita un nou circuit de quatre miradors a la
zona de l'Obaga per potenciar la xarxa de camins i posar en
valor les excepcionals vistes de la parròquia.

El Comú ha habilitat un
circuit de quatre miradors
a la zona de l'Obaga d'Andorra la
Vella amb l’objectiu de potenciar
la xarxa de camins i senders de
la parròquia i, alhora, posar en
valor unes vistes excepcionals
mitjançant diferents punts de
muntanya elevats.
Aquest projecte completa i
reforma la xarxa de miradors ja
existents amb d’altres de nova
construcció i, a més, reforça la
senyalització dels camins de
muntanya.
El circuit circular, que es pot
recórrer tranquil·lament a peu
en un matí, surt des de l’altura
dels Serradells, a l’inici del
Camí de la Costa (concretament,
a l'aparcament del Centre

esportiu dels Serradells), o bé,
des de l’aparcament de Prat
Primer, i compta amb quatre
punts d’observació de les
panoràmiques. Es tracta del

170 quilòmetres de camins
marcats i catalogats
De fet, Andorra la Vella disposa
d’una àmplia xarxa de camins i
vies de muntanya: més de 170

quilòmetres de camins marcats,
entre els quals es poden
trobar 65 vies catalogades i
senyalitzades.
La iniciativa s’ha dissenyat i
construït amb mitjans propis del
Comú, per part de l’equip del
departament de Medi Ambient,
i pràcticament no ha suposat
cap cost econòmic. A més dels
punts d’observació, també s’han
habilitat taules d’orientació on
es detalla l’orografia del que s’hi
està veient en cada punt i altres
elements per fer més agradable
la parada dels excursionistes,
com bancs, fonts i taules.
Compartir l'experiència a les
xarxes socials
Per donar a conèixer aquesta
xarxa s’han editat tríptics
informatius on es detallen
els diferents punts d’interès,
el nivell de dificultat de les
caminades i el temps calculat
per completar cadascun del
recorreguts. També s'ha creat
l'etiqueta #miradorsALV per
animar els excursionistes a
compartir les seves imatges
dels miradors a les xarxes
socials.

El Parc Central duplica la superfície verda i elimina l'asfalt
En els darrers mesos, les zones
verdes del Parc Central han
guanyat terreny a l'asfalt. L'àrea
d'skate que hi havia a un dels
laterals s'ha retirat (des de l'agost
està en funcionament l'skate parc
de Santa Coloma) per plantar-hi
gespa. De la mateixa manera,
també s'han eliminat tots els
carrers interiors d'asfalt, que s'han
subtituït per àrees verdes (ara hi
ha un únic camí de llambordes que
creua la instal·lació). Fa un any el
parc tenia 4.600 metres quadrats
d'espai verd i ara, més de 8.000.
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Bosses biodegradables per a les tifes
Andorra la Vella ha
eliminat el plàstic de
les bosses per recollir els
excrements dels gossos.
Des de mitjans d'octubre, la
setantena de punts amb bosses
expenedores que hi ha arreu
de la parròquia, així com el 8
pipicans i els acessos dels recs
tenen bosses biodegradables i
compostables.
La mesura es pren, tal com
detalla el conseller de Medi
Ambient i Innovació, David
Astrié, per contribuir a reduir els
residus davant de l’important

volum anual de bosses d’aquest
tipus que s’utilitzen a Andorra
la Vella: una mitjana d’1,3

milions. La iniciativa respon a
una proposta sorgida al darrer
Consell d’Infants.

Tractament contra la processionària
A mitjan setembre es va
tornar a posar en
marxa a la parròquia la
campanya conjunta entre tots
els comuns per controlar la
processionària, unes tasques
que es fan cada any durant
l’època d’aparició de l’eruga. Els
treballs es van fer amb
helicòpter i es van concentrar,
en el cas d'Andorra la Vella, a
les zones de Costa Seda i La
Comella, els indrets propers als
nuclis urbans. Els productes
que s’utilitzen en el procés de
fumigació són completament
innocus i no afecten la salut de
les persones ni dels animals.

Millores al rec de l'Obac
Al rec de l'Obac, al costat
de la captació del Ribal
(el punt del camí més proper
al Centre esportiu dels Serradells) s'hi han fet aquest estiu
una sèrie de millores per fer
més agradable el passeig per
la zona: s'ha habilitat una font
d'aigua potable i una petita àrea
de descans️.

Andorra la Vella vibra amb la
sortida d'etapa de La Vuelta 2019
La que és considerada com la tercera cursa ciclista més important del planeta, després
del Tour de França i del Giro d'Itàlia, ha tornat a tenir una etapa amb sortida des de la
capital, i arribada enguany als Cortals d'Encamp.
Centenars de persones
van poder viure en primera
persona el pas de La Vuelta el
primer dia de setembre. Des
del migdia, les diferents carpes
dels patrocinadors de la prova
van congregar un nombrós
públic a l'aparcament del Parc
Central. La tradicional caravana
publicitària que acompanya els
corredors anava ben repleta
de merxandatge que s'anava
llençant pel recorregut al
públic present a les carreteres
andorranes.
Passades les 13.15 h els
ciclistes començaven a arribar
al punt de signatures, pas
obligatori de cada un d'ells
abans de la sortida, un moment
de deliri pels amants del
ciclisme i de l'esport en general.
El gran ambient es va mantenir
a l'aparcament del Parc Central,
fins vora les 3 de la tarda.
A l'avinguda Tarragona, en el
lloc de la sortida, la cònsol

major, i el cap de Govern,
Xavier Espot, efectuaven, en
presència de Verònica Canals,
ministra de Turisme, i de Víctor
Filloy, ministre d'Afers Socials,
Habitatge i Joventut, el tall de
cinta protocol·lari, i mostraven
amb orgull el fragment on es
llegia Andorra la Vella. A les
14.50 h, i amb una avinguda
plena de gom a gom, es produïa
la sortida neutralitzada. Conxita

Marsol manifestava aleshores
la satisfacció perquè Andorra la
Vella hagi estat punt d'inici d'una
etapa de La Vuelta, quelcom
molt important pel que fa a
promoció, ja que es va poder
veure en directe per la televisió.
Afegia estar molt satisfeta del
suport dels ciutadans, que van
omplir els carrers d'Andorra la
Vella.
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Aquesta temporada... Cap i Cor
Una multitud de persones
es va congregar el 22 de
setembre a l'avinguda Meritxell
per donar la benvinguda al
renovat Bàsquet Club MoraBanc
Andorra. Jugadors, equip tècnic
i sobretot molts aficionats i
seguidors de l'equip ACB van
participar d'un acte d'inici de
temporada que va comptar amb
missatges d'ànim i suport per
fer fer front a una temporada
que es preveu intensa. Com resa
l'equip aquesta campanya, a
Andorra la Vella també vivim el
bàsquet amb cap i cor.

Dos escenaris per al cicle 'Ritmes'

Epicentre del 48è Ral·li Històric
El 14 i 15 de setembre
tornava a la capital el
Ral·li d'Andorra Històric, amb
sortida des del Pont de la
Rotonda.
La gran prova de regularitat per
a cotxes clàssics en carretera
tancada que organitza ACA
Esport, la divisió esportiva de
l’Automòbil Club d’Andorra,
ha comptat enguany amb 90

vehicles participants. Donant
el cop de bandera de sortida
s'han alternat enguany Miquel
Canturri, cònsol menor
d'Andorra la Vella; i Enric Pujal
i Jordi Pascal, respectivament
president i vicepresident de
l’ACA. El nucli del ral·li s'ha situat
al parc tancat de l'aparcament
de busos Centre Ciutat - Prada
Casadet.

La calor obliga a moure la Cursa
de Sant Bernabé al setembre
Diumenge, 22 de
setembre, es disputava
la Cursa de Sant Bernabé, una
prova programada inicialment
per al 30 de juny però que es va
haver d’ajornar per la intensa
onada de calor.
La Cursa de Sant Bernabé,
puntuable en el circuit de
proves de muntanya nacional,
és una prova vertical molt
exigent instaurada pel Comú
d’Andorra la Vella el 2016, de 6
km de llargada i més de 1.100

metres de desnivell positiu.
Òscar Casal i Imma Parrilla van
ser els vencedors d'una cursa

que enguany ha incorporat una
caminada popular oberta a
tothom.

El cicle ‘Ritmes, capital musical’ ha crescut aquest estiu incorporant un segon escenari a
l'espai de l'antiga caserna de bombers, que va estrenar la popular Elena Gadel.
El cicle de concerts
gratuïts al carrer Ritmes,
capital musical tornava aquest
agost, per quart any consecutiu,
amb l’objectiu dinamitzar la
zona comercial les tardes de
tots els dimarts i els dijous. El
projecte enguany ha estat més
ambiciós, amb la instal·lació
d’un segon espai de concerts i
una programació més potent.
Així doncs, a l’escenari habitual
de la plaça de la Rotonda
s'hi ha sumat la parcel·la de
l’antiga caserna de bombers.
Aquesta ampliació respon a la
voluntat de cobrir la part més
baixa de l’avinguda Meritxell i

de Riberaygua i Travesseres i
Fener Boulevard, per revitalitzar
aquesta porta d’entrada i
nexe d’unió d’aquestes àrees
comercials. Així ho explicava
la consellera de Promoció
Turística i Comercial, Mònica
Codina el dia de la presentació:
“L’objectiu és oferir una pausa
entre les compres durant una de
les èpoques de més afluència
turística; esperem que segueixi
tenint l’èxit i acceptació que ha
tingut cada any”. El programa
enguany ha comptat amb una
àmplia varietat d’estils musicals,
com rumba, jazz, pop-rock,
música llatina i havaneres,

que ja s’han convertit en tot
un clàssic del Ritmes. En total,
dotze actuacions distribuïdes
de manera intercalada als dos
escenaris (els dimarts al nou
espai, mentre que els dijous, a la
plaça de la Rotonda).
Aquest estiu hem gaudit, entre
d'altres, d'un tribut a Mecano,
flamenc i pop amb Elena Gadel,
rumba catalana de la mà de
Miliu Calabuch i Diego Cortés, o
un homenatge a les grans dives
de la música moderna amb
DDivas o al mític grup britànic
Queen i els himnes popularitzats
per Freddie Mercury.
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La gent gran, de viatge a Andalusia
Una quarantena de
persones grans de la
parròquia han viatjat a final
de setembre a Andalusia.
Durant set dies han gaudit d'un
recorregut per Còrdova, Arcos
de la Frontera, Cadis, Vejer de
la Frontera, Jerez i El Puerto
de Santamaría, en un viatge
organitzat per l'Associació
de la Gent Gran d'Andorra i
subvencionat pel Comú amb
7.000 euros. L'any passat, la
corporació també va col·laborar
a sufragar les despeses d'una
estada a Mallorca, de la qual
van gaudir un nombre de
participants similar.

Saber conviure amb els adolescents
"Cal mirar i posar l'orella per veure com són els nostres adolecents i saber què els
agrada". És un dels consells que va donar el psicòleg i educador Jaume Funes als 500
pares, mares i educadors que van participar en la conferència organitzada per La Central.

Final de temporada als horts
Arribat el final de
l'estiu, es va celebrar el
tradicional dinar de germanor
per tancar la temporada dels
horts de la Margineda, un
projecte en el qual enguany
han participat 34 persones
majors de 65 anys. La trobada
va tenir lloc als mateixos
terrenys que els participants
han treballat des de final d’abril

i amb els productes que han
conreat. Un dels terrenys que
va quedar lliure al sorteig de
les parcel·les, a més, s’ha cedit
novament aquest any al Servei
de Rehabilitació Comunitària
per a Adolescents (SRCA) per
continuar amb la col·laboració
intergeneracional entre la gent
gran i els joves d’aquest servei.

Santa Coloma al voltant d'una taula
Un centenar de persones
no es va voler deixar
perdre el darrer dissabte de
setembre el que ja és tota una
tradició a Santa Coloma: el
dinar popular de la gent gran
que se celebra cada any. Amb
un clima molt distès i al voltant
d'una taula, es va viure una
nova jornada de germanor i
d'intercanvi d'experiències. No hi
van faltar un bon dinar, llargues
converses i records de vivències
entre els assistents.

El psicòleg, educador i
periodista Jaume Funes va
omplir el 2 d'octubre l'auditori
del Centre de Congressos en
una xerrada en què va donar
claus a famílies i formadors
a entendre millor l’etapa de
l’adolescència. La conferència,
que està penjada al canal de
Youtube del Comú per als qui la
vulguin recuperar, s'emmarca en
el cicle d’activitats que ofereix
el departament de Joventut per
donar assessorament tant als
joves com als adults que els
acompanyen.

L'expert aconsella a les famílies
que evitin prendre el rol de
guardians i que, en canvi,
acompanyin els fills sense
excessives intromissions i
“veient com es van construint
com a persones a través de
l’exploració”. L’expert recomana,
doncs, “mirar” i “posar l’orella”
per saber què agrada als
adolescents i com són. “Sap un
tutor quins youtubers segueixen
els seus alumnes?” o “els
pares estan al cas de les sèries
miren els fills a les plataformes
digitals”?, va exemplificar.

Jaume Funes és autor d’obres
com Educar en la adolescencia.
9 ideas clave, El lugar de
la infancia i Estima’m quan
menys m’ho mereixi... perquè
és quan més ho necessito.
Entre altres, ha treballat en els
àmbits de protecció i justícia
juvenil i el tractament de la
drogodependència. Entre els
anys 2004 i 2007 va ser adjunt
del Síndic de Greuges per a la
Defensa dels Dretes dels Infants,
així com Secretari de Famílies a
Catalunya.

Assessorament als emprenedors
El 12 d’octubre es va
celebrar la 4a Trobada
d’Emprenedors d’Andorra
la Vella, una jornada que té
per objectiu donar eines per
començar a emprendre a
través d’experiències i xerrades
motivadores amb les quals
quatre experts van explicar
als assistents com posar en
marxa una iniciativa, mantenirla i posicionar-se al mercat.
Com a novetat, enguany la
Trobada va incorporar un servei

d’assessorament personalitzat
i gratuït amb Josep Mas i
Lluís Godayol, dos reconeguts
empresaris i formadors.
El conseller de Joventut, Esports
i Participació ciutadana, Alain
Cabanes, va anunciar, també,
que el Servei de Joventut posarà
en marxa al novembre una prova
pilot per oferir un servei fix de
consulta personalitzada destinat
als nous emprenedors de la
parròquia per resoldre'ls dubtes
de manera ràpida.
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Un ampli ventall d'oferta esportiva

Nou curs per explotar el talent artístic

Una cinquantena d'activitats conformen aquest curs l'oferta esportiva per a petits i grans.

L'Institut de música, que incorpora com a novetat classes d'orgue, l'Escola d'art i l'Aula de
teatre van acollir més de 700 alumnes la passada edició.

Més de 400.000 € en
subvencions esportives
El Comú destina enguany
405.000 euros per
subvencionar cinc programes
esportius (un 2,5% més que a
la convocatòria anterior) amb
l'objectiu de donar suport a
les entitats que fan activitats
esportives a la parròquia i que
fomenten l'esport de base,
la competició i les xarxes
associatives.
Un total de 51 propostes
per a menuts i joves,
adults i sèniors. Aquesta és
l'oferta esportiva del Comú per
a aquest curs, que ha donat el
tret de sortida aquest setembre
amb activitats que promouen
hàbits saludables i per a tots
els gustos. Així doncs, a les
Escoles Esportives (adreçades
a infants) hi ha 24 activitats que

acullen prop de 1.200 usuaris
cada setmana. Des d’esports
col·lectius (bàsquet, futbol,
handbol, rugbi i voleibol), fins
a gimnàstica artística i rítmica,
natació (classes per a nadons,
escola de natació i grups de
competició i sincronitzada), arts
marcials i disciplines individuals
(atletisme, escola de ball, boxa,
escacs, pàdel, tennis i patinatge).

Per als majors de 16 anys hi ha
21 propostes (ball, boxa, capoeira,
fitness, rutines d’entrenament i
d’activitat física per a persones
afectades de càncer, handbol,
ioga, natació, arts marcials i tir
de precisió), mentre que per
als majors de 60 s'ofereix des
de gimnàstica de manteniment,
fitness, gimnàs de musculació i
tennis taula fins a aquadinàmic.

Les escoles artístiques
del Centre Cultural La
Llacuna -l'Institut de Música,
l'Aula de Teatre i Dansa i l'Escola
d'Art- han preparat una bateria
d’activitats molt variada per al
curs 2019-2020, mantenint la
mateixa línia formativa que tan
bona resposta té dels alumnes
i les famílies. Els tres centres
van acollir el curs passat 717
alumnes, una xifra que s’espera
revalidar enguany.
L’Institut de Música segueix
amb l'oferta reglada de cursos
preparatoris als Graus bàsic,
elemental i mig, així com també
les formacions de sensibilització
musical adreçades a les
persones majors de 16 anys
que no vulguin cursar la
línia acadèmica de l’Institut.
S'incorpora, com a novetat, una
aula d’orgue que està pensada
per alumnes que ja tenen
coneixements de piano.

L’Escola d’Art, de la seva banda,
manté els tallers creatius
habituals (pintura, ceràmica,
gravat, joieria, fotografia,
restauració de mobles, història
de l’art, història del cinema i
arts plàstiques per a infants) i
ofereix també forfets d’activitats
plàstiques per hores per assistir
als tallers de manera més lliure
i autònoma.

Finalment, l’oferta de l’Aula de
Teatre i Dansa es basa en cinc
cursos de dansa clàssica, més
un d’iniciació per a joves i adults;
i tres més de teatre: un per a
infants a partir dels 7 anys,
un per a joves i un altre per a
adults.
Els preus dels cursos i les
matrícules es mantenen
respecte l’edició passada.

Andorra la Vella

2019-2020

ESCOLES ESPORTIVES
ACTIVITATS ESPORTIVES
PER A JOVES I ADULTS
ACTIVITATS ESPORTIVES
PER A SÈNIORS

CURS

2o19/2o2o

AULA DE TEATRE I DANSA
ESCOLA D’ART
INSTITUT DE MÚSICA
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Escoles Esportives - Activitats per a joves i adults - Activitats per a sèniors

MÉS INFORMACIÓ
CENTRE ESPORTIU
DELS SERRADELLS
TELÈFON: 730 090

Centre Cultural La Llacuna
c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4
AD500 Andorra la Vella
tel. 730 037 - lallacuna@comuandorra.ad

www.andorralavella.ad
Cultura Andorra la Vella

@CulturaALV
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La festa major més multitudinària
Els quatre dies intensos d'activitats s'han tancat enguany amb èxit de participació. La
jornada castellera, el tradicional ball del Contrapàs, l'actuació d'Els Catarres i el concert
de Morat, amb prop de 4.000 assistents, van ser les activitats estrella.
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"Estem molt contents,
perquè ha estat una Festa
major molt participativa. Crec
que de les darreres edicions
ha estat la que més gent ha
combregat a tots els actes,
especialment els balls de nits".
La cònsol major d'Andorra la
Vella, Conxita Marsol, valorava
així la Festa major d'enguany
a les acaballes de quatre dies
intensos amb una seixantena de
propostes, i que enguany es van
tancar amb el concert de Morat,
una banda colombiana amb
molta projecció internacional
que va aconseguir aplegar unes
4.000 persones a l'envelat de
l'aparcament del Parc Central.
La Festa major va començar
amb el pregó al balcó de Casa
Comuna, aquest any a càrrec
de la Confraria d’Escudellaires
d'Andorra la Vella amb motiu
del 50è aniversari i que van
fer, amb un format molt amè,
una representació teatral
per explicar com preparen
l'escudella. A continuació, es va
estrenar La dansa del pregó, un
ball alegre i participatiu creat
per l'Esbart dansaire d'Andorra
la Vella creat expressament per
al dia d'obertura del programa
festiu del primer cap de
setmana d'agost.

Andorra la Vella - Sant Julià de Lòria / octubre 2019 - gener 2020

Entre els actes més populars
i concorreguts va destacar
l'espectacular jornada castellera
amb els Castellers d'Andorra, els
Castellers de la Vila de Gràcia,
i la Colla Jove dels Xiquets de
Valls, que va fer història amb el
castell 3 de 9 que van aixecar a
la plaça Príncep Benlloch davant
un públic entregat i emocionat.
També, com és habitual, van
reunir molt públic tant els
tradicionals Ball del Contrapàs
i Ball de gegants del diumenge,
com les ballades de sardanes,
l'arrossada popular i el concert
d'havaneres de la plaça del
Poble del dilluns. Entre els més
menuts va tornar a ser un èxit
la Festa del joc i de l'esport
celebrada cada tarda al Parc
Central.
Música per tothom
La música i les ganes de
passar-ho bé tampoc van faltar
enguany. Els concerts de nit
dels grups Gertrudis, Pepet
i Marieta i Els Catarres van
reunir centenars de persones
a la plaça Guillemó en una
Festa Major en què no es van
registrar incidents. "Programem
els concerts una mica abans

perquè així no hi hagi tantes
possibilitats de problemes. Per
exemple el concert de Morat és a
les 9 de la nit", va assenyalar la
cònsol major.
Una de les claus de la bona
acollida de la festa ha estat,
segons la corporació, el canvi
d'ubicació que es va fer al Centre
Històric."Estem molt contents
d'haver fet aquest canvi, perquè
aquesta celebració estava
acabada a Andorra la Vella. Ara

dona vida als carrers, la gent
passeja i es troba activitats.
Realment s'ha portat al poble i
el poble ha respost", va valorar
Conxita Marsol.
La Festa Major d'Andorra la
Vella ja mira cap al 2020 per
poder mantenir un programa
atractiu que faci que sigui una
cita ineludible al calendari dels
ciutadans de la parròquia i de tot
el país cada principi d'agost.

temporada
de teatre
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Flams, escuma de colors, el 'Contrapàs' i arrossada a Santa Coloma
La festa major de Santa
Coloma, a final d'agost, va
aglutinar aquest any un grapat
d'activitats d'allò més variat:
des de la festa de l'escuma,
acompanyada d'una singular
Holly party amb pols de colors,
fins al més que consolidat
concurs de menjar flams
i la tradicional ballada del
Contrapàs amb la gent gran
de Santa Coloma. Els actes es
van tancar amb una arrossada
popular que va reunir més de
400 comensals.

09/10/19 - 21.30 h

D.L AND. 510/2019
fotografia: Jr Korpa

14/11/19 -21.30 h

4/12/19 -21.30h

Teatre Comunal
d’Andorra la Vella

Teatre Comunal
d’Andorra la Vella

Chicos Mambo
CAR/MEN

Una
Ilíada

Centre de
Congressos
d’Andorra la Vella

20 €

20 €

+ INFORMACIÓ: www.andorralavella.ad

VENDA DE LOCALITATS I ABONAMENTS
andorralavella.ad/entrades
Àrea de Cultura: Centre Cultural la Llacuna - C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 - Tel.: 730 037
Oficina de Turisme d’Andorra la Vella: plaça de la Rotonda, s/n - Tel.: 750 100
Taquilla de l’espai d’actuació des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle:
Teatre Comunal d’Andorra la Vella: antic carrer Major, 24 - Tel.: 826 464
Centre de Congressos d’Andorra la Vella: plaça del Poble - Tel.: 730 005

Yllana
Pagagnini 2
20 €
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