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Andorra la Vella ha tornat a convertir-se, per quart
any consecutiu, en la capital de les il·lusions: s'ha
transformat, un any més, en un Poblet de Nadal
amb múltiples activitats per dinamitzar diferents
indrets de la parròquia. Tant els ciutadans com els
turistes esperen un esdeveniment que, tot i ser jove,
està plenament consolidat. El Poblet de Nadal ens
trasllada a la infantesa i ens transmet màgia i il·lusió.
Fa goig veure l'avinguda Meritxell plena de gom a
gom amb persones que gaudeixen dels diferents
espectacles itinerants i animacions. És també molt
usual la imatge dels infants que esperen el seu torn
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per patinar o baixar pel tobogan a la porta d'entrada
de Riberaygua i Fener Boulevard, o per lliurar les
seves cartes a l'Oficina de Correus Màgica de la
plaça Guillemó. Rostres il·lusionats i embadalits que
queden immortalitzats tot sovint des de darrere de
la pantalla d'un telèfon mòbil. El Nadal fa aflorar
emocions, que podrem recordar precisament
a través de les fotografies que acompanyen
l'escriptura de la nostra història; unes imatges que
desperten també nostàlgia quan hi veiem persones
estimades que són lluny o ja no hi són.
comunicacio@comuandorra.ad

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

Conxita Marsol, al capdavant del Comú
d'Andorra la Vella quatre anys més
En Comú per Andorra la Vella aconsegueix el 51,21% dels vots als comicis del 15 de
desembre; Partit Socialdemòcrata+Independents, el 38,40%; i Terceravia+Independents,
el 10,38%. La participació a la parròquia en aquestes eleccions s'ha situat en el 48,89%.
Conxita Marsol, fent
tàndem amb David Astrié,
tornarà a ser la cònsol major
d'Andorra la Vella el proper
mandat. Així ho han validat
els resultats de les eleccions
comunals celebrades el 15 de
desembre. En Comú per Andorra
la Vella, la coalició integrada
per Demòcrates, Liberals

d'Andorra i ProgressistesSDP, amb Conxita Marsol al
capdavant, ha obtingut el 51,21%
dels vots (1.943 suports);
el Partit Socialdemòcrata +
Independents, liderat per Dolors
Carmona, ha aconseguit el
38,40% (1.457 vots); i Terceravia
+ Independents, amb Emi
Matarrodona com a cap de llista,

el 10,38% (394 sufragis).
Com a resultat de les eleccions,
doncs, En Comú per Andorra
la Vella tindrà 9 consellers i el
PS+I, 3.
La participació a la parròquia
en aquests comicis ha estat del
48,89% del cens: 4.030 electors
en números absoluts.

Carta oberta de la cònsol major
Benvolguts ciutadans i ciutadanes,
els resultats de les eleccions comunals del 15 de desembre confirmen el
suport majoritari a la gestió iniciada ara fa quatre anys. Us agraeixo de manera
molt sincera la confiança dipositada en l’equip que encapçalo juntament amb
David Astrié. Continuarem treballant amb la mateixa intensitat i rigor per
Andorra la Vella i Santa Coloma. També vull mostrar el meu reconeixement i
donar les gràcies al magnífic equip de dones i homes que m'ha acompanyat
els darrers quatre anys: gràcies Marc, Miquel, Mònica, Maika, Ester, Josep Antoni, David, Alain i Carles.
Alguns d'ells continuaran formant part del proper equip de govern comunal, al qual incorporem nous
punts de vista i noves sensibilitats. Voldria fer extensiu l'agraïment als consellers de la minoria amb
els quals hem mantingut un bon clima de treball i de diàleg. Ara, iniciem una nova etapa l'any 2020,
però l'empenta i la passió serà la mateixa que la que hem mostrat fins ara. M'estimo la parròquia i vull
continuar bolcant-hi la meva energia i passió per desenvolupar el nostre projecte perquè Andorra la
Vella sigui una ciutat per les persones, pròspera, còmoda i agradable. Les portes del Comú continuaran
obertes per escoltar-vos i perquè ens feu arribar les vostres aportacions.
Conxita Marsol Riart
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La veu dels menuts, al Comú
Andorra la Vella ja ha nomenat els 12 nous consellers infantils que representen les 6
escoles de la parròquia al Consell d'Infants. Pantalles digitals al carrer, màquines de
reciclatge d’envasos i cases de fusta per als ocells, algunes de les idees que proposen.
Nou curs escolar i nova
composició del Consell
d'Infants d'Andorra la Vella.
El passat 19 de novembre va
començar a rodar la quarta
edició d'aquest projecte conjunt
entre el Comú i Unicef, amb
la sessió de nomenament
dels dotze consellers infantils
que representen enguany els
alumnes de 5è i 6è dels sis
centres educatius de primària de
la parròquia.
En la mateixa sessió les escoles
van presentar les seves idees
per millorar el dia a dia de la
parròquia i que durant el curs
treballaran amb l'objectiu de

debatre-les conjuntament el 2 de
juny vinent.
Idees imaginatives
De propostes, novament, se n'han
presentat de ben variades. Els
alumnes del British College of
Andorra, que en aquesta edició
s’ha incorporat al projecte del
Consell d’Infants, advoquen
per instal·lar pantalles digitals
al centre de la parròquia per
posar a l’abast de ciutadans i
turistes informació pràctica; i
els estudiants del Col·legi Anna
Maria Janer volen que s'habilitin
espais esportius per a infants,
on poder practicar activitats com

futbol, bàsquet o tennis, així com
una àrea perquè la gent gran
faci exercici. Des del Col·legi
Sant Ermengol demanen una
zona on els infants d’entre 6 i
12 anys puguin jugar els caps
de setmana i festius; mentre
que l’Escola Andorrana aposta
per la instal·lació de màquines
per reciclar envasos de plàstic
(proposen que els ciutadans que
s’hi impliquin puguin obtenir
vals d’aparcament i/o per viatjar
en transport públic). Des de
l’Escola Elemental francesa
treballen en el que anomenen
Pack saludable: un acció
que inclouria una campanya

actualitat comunal

de reducció del consum de
tòxics (tabac i alcohol) i de
la contaminació ambiental, i
una campanya per promoure
entre les famílies el lloguer de
bicicletes i patinets elèctrics.
Finalment, els alumnes de
l’Escola francesa de Santa
Coloma treballaran per la
construcció de casetes de fusta
amb material reciclat per als
ocells i els gats del carrer.
Durant la sessió constituent
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també es va aprovar el calendari
de treball del curs i es va
revisar l’estat de les demandes
acordades per l’anterior Consell
d’Infants. En aquest sentit, la
cònsol major, Conxita Marsol,
va explicar que bona part de les
iniciatives dels cursos passats
s’han tirat endavant, com un nou
skate parc a Santa Coloma, l’espai
multijocs del Parc Central, la
substitució del plàstic per bosses
biodegradables per recollir els

Èxit de participació a les
Jornades de jocs tradicionals
Un llarg miler d’infants va
participar a les Jornades de
jocs tradicionals que es van
organitzar a la plaça del Poble
durant la setmana de vacances
escolars de Tots Sants. Amb
l'activitat, que era una proposta
del Consell d'Infants de l'any
passat, s'oferia una gran

ludoteca oberta a tothom i
gratuïta amb dues grans àrees:
una amb 32 jocs tradicionals de
fusta (n'hi havia dels anys 20,
30 i 40) i l’altra, amb activitats
de jocs per practicar en grup i
dirigides amb monitors, com la
xarranca, el joc de les cadires,
curses de sacs o del mocador.

excrements dels gossos de la
via pública, el tobogan gegant
el dia de la Festa del Poble,
activitats lúdiques i un concert
d’Els Catarres per la Festa Major,
més carrils bici i la nova plaça de
l’entrada de l’Escola Andorrana
de Santa Coloma.
El Comú també ha demanat
l'opinió als escolars per preparar
la festa de cloenda de final de
curs del Consell d'Infants i de la
propera Festa Major.
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Els Serradells ja s'escalfa amb la
nova xarxa de calor de FEDA
El nou sistema aprofita la calor que genera el Centre de Tractament de Residus. Això ha
de suposar un gran estalvi energètic i una millora de la qualitat de l'aire que respirem.
La xarxa de calor
d'Andorra la Vella ha
començat aquest desembre a
abastir de calefacció el complex
dels Serradells. Es tracta del
primer gran pas per a la posada
en funcionament d’aquest nou
servei ofert per FEDA Ecoterm,
i que proporciona una energia
més eficient i sostenible.
La ministra de Medi Ambient,
Agricultura i Sostenibilitat i
presidenta de FEDA, Sílvia Calvó;
la cònsol major d’Andorra la
Vella, Conxita Marsol; el director
general de FEDA, Albert Moles;
i el gerent de FEDA Ecoterm,
Jordi Travé, visitaven a final
de novembre les instal·lacions
del Centre de Tractament de
Residus, d’on parteix la xarxa,
i el centre esportiu, que és el
primer edifici en connectar-s’hi.
La xarxa de calor que

proporciona calefacció i aigua
calenta al Centre Esportiu dels
Serradells inicia el recorregut al
Centre de Tractament de Residus
(CTR), on s’ha instal·lat una
turbina que permet recuperar
la calor que fins ara s’estava
desaprofitant. Així, es multiplica
l’aprofitament energètic del CTR,
no es genera cap nova emissió
i s’ofereix un nou servei als
edificis connectats.
Els Serradells, per la seva
proximitat i pel compromís que
va manifestar el Comú d’Andorra
la Vella des del primer moment
de connectar-se a la xarxa, ha
estat el primer a rebre aquesta
energia tèrmica.
La cònsol major ha dit que li
satisfà que es pugui donar un ús
a l’energia generada pel Centre
de Tractament de Residus, una
instal·lació situada a Andorra

LES XIFRES

la Vella però que dona servei a
tot el país. En aquest sentit, ha
assenyalat que l’embrancament
de la xarxa de cogeneració amb
els Serradells és tan sols l’inici
d’un projecte que permetrà
abastir amb energia sostenible
fins a 2.000 llars de la parròquia
en els propers cinc anys i
eliminar, progressivament,
calderes de gasoli.
La ministra de Medi Ambient,
Agricultura i Sostenibilitat ha

volgut destacar que aquest
projecte de cogeneració
representa un pas més en el nou
model energètic del país.
El fet que l’energia provingui
del CTR fa que no es generi
cap emissió nova per aprofitar
aquesta calor i que, per tant, es
tracti d’una energia neta.
Les obres de desplegament de
la xarxa de calor no s’aturen i es
continua desenvolupant aquest
projecte amb l'objectiu d'arribar

a abastir tots els edificis de la
fase 1, que es preveu que pugui
estar finalitzada a finals del
2020.
El projecte ja compta amb altres
edificacions interessades a
connectar-se a la xarxa: en total,
de moment, hi ha 70 edificis
com a potencials clients, i una
producció prevista de 17GWh
d’energia elèctrica i 22GWh
d’energia tèrmica.

EMISSIONS DE CO2

-6.700 tones
= 3.500

La piscina olímpica, abans de l'estiu del 2021

LA XARXA DE CALOR
escalfarà la piscina

2.500.000

litres

ESTALVI DE GASOLI

-300.000

litres/any

Licitat el concurs per adjudicar
les obres de la piscina olímpica,
incendiada ara fa un any, amb l’objectiu
que el Comú les pugui adjudicar al
gener. Els peritatges fixen en 6,2
milions les obres de reparació. El cost
final del projecte, però, s’estima en
uns 7 milions perquè, a banda de la
reconstrucció, s’introduiran algunes
millores relacionades amb l’aïllament,
l’enrajolat del vas de la piscina,
l’ampliació de les finestres perquè
entri més llum natural i la millora del
sistema d’instal·lacions (filtratge de
l’aigua de la piscina i climatització).
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Concurs d'idees per remodelar
l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila
Els projectes han d’incloure l’ampliació del camp de futbol fins a mides reglamentàries,
noves graderies per a un aforament mínim de 6.500 persones, l’adaptació de la pista
d’atletisme amb almenys 6 carrers rectes i la reforma integral dels vestidors.

Inaugurat el nou CAP de Santa Coloma
Ubicat al complex residencial Prat Condal, el nou Centre d'Atenció Primària, en
funcionament des de final de l'estiu, quedava oficialment inaugurat el 24 d'octubre.
El nou Centre d'Atenció
Primària (CAP) de Santa
Coloma, ubicat al complex
residencial Prat Condal,
s'inaugurava el 24 d'octubre. El
cap de Govern, Xavier Espot, i
la cònsol major, Conxita Marsol,
acompanyats dels ministres de
Salut, Joan Martínez Benazet,
i Ordenament territorial, Jordi
Torres, descobrien la placa
d'una instal·lació que, tal com va
exposar la cònsol "donarà molt
servei a Santa Coloma".
El ministre Benazet, per la
seva banda, qualificava el
centre com "una estructura de
futur que està d’acord amb la

reforma sanitària". Xavier Espot
destacava que és una instal·lació
"moderna i funcional" que
respon al model de "proximitat i
prevenció".
Nous serveis
El CAP de Santa Coloma, un
equipament que ha adequat el
Govern en un local que lloga el
Comú i cedeix al SAAS, ofereix
servei d’infermeria presencial
i a domicili als usuaris (cures,
proves de laboratori, educació
sanitària i atenció als malalts
crònics). En un futur, el CAP
oferirà també el servei de
treballadora social, llevadora i

metge de capçalera referent.
El Centre d'Atenció Primària
substitueix l'antic centre de
salut situat a la Plaça Major, a
la casa Quim Dolsa. Les noves
instal·lacions, més cèntriques i
accessibles -tant a peu com en
vehicle- podran donar resposta
al doble d'usuaris, que era d'una
vintena al dia.
Conxita Marsol, a més, reiterava
la voluntat del comú de construir
un nou Centre d’Atenció Primària
a Ciutat de Valls en el termini
d’un any, que seria el quart de
la parròquia, ja que és una zona
"amb molta població".

La remodelació del
Comunal ha d’oferir una
ampliació del camp de futbol
fins a mides reglamentàries i
garantir que la pista d’atletisme
disposi com a mínim de 6
carrers rectes de 110 metres de
longitud -i almenys 4 als revolts
del circuit-. Alhora, el projecte,
que es podrà desenvolupar per
fases, ha de garantir l’espai
per acollir la pràctica de totes
les disciplines atlètiques (salts,
llançaments i curses).
Un dels aspectes destacats és
la reforma de les graderies
que han de poder garantir un
aforament mínim de 6.500
persones, entre seients
fixes i ampliables (aquests
darrers podran ocupar la pista
d’atletisme).
La remodelació preveu que la
il·luminació sigui compatible
amb la retransmissió
internacional d’esdeveniments
i també, una zona de vestuaris
nova, lavabos per als assistents,
bar, sala de premsa i sala

d’infermeria, entre d’altres.
Un jurat, presidit per la
cònsol major i el conseller
d’Esports, i que compta amb
representants de les federacions
d’atletisme i de futbol, i del
Col·legi d’Arquitectes, valorarà
l’originalitat de la proposta
i la imatge de modernitat i
singularitat. També tindrà

en compte els conceptes
d'eficiència energètica i
sostenibilitat de tots els
elements integradors del
projecte així com la possibilitat
d’incorporar noves tecnologies
tant en el seu disseny com en
el posterior funcionament del
mateix.

Fomentant els hàbits saludables
S'ha senyalitzat el
recorregut esportiu urbà
per fomentar el passeig i els
hàbits saludables a la parròquia.
Al llarg de l’itinerari, de 4,370
km, i que connecta el pont de la
Rotonda amb el de la Margineda,
es marquen les distàncies,
els punts d’aigua i les zones
d’interès cultural i esportiu. La
iniciativa es fa a demanda de la
família de l’atletisme d’Andorra,

atès que la federació i els clubs
utilitzen de manera freqüent
aquest circuit pla per fer
entrenaments.
L'acció se suma a d'altres
impulsades per fomentar el
passeig i el model de ciutat
sostenible, com el Metrominut,
el circuit de miradors de l’Obaga
i el conjunt de noves zones
destinades per a vianants
adequades en diferents barris.
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Nova minideixalleria per facilitar la
recollida de residus als ciutadans

L'aparcament Valira, a tocar de la rotonda de la Dama de gel, acull des de mitjan novembre
aquest nou punt verd, que està obert cada dia entre les 8 i les 20 hores.
Andorra la Vella va posar
en funcionament el 18
de novembre passat una nova
minideixalleria coincidint amb
la celebració de la Setmana
Europea de la Prevenció de
Residus. El nou equipament està
situat a l’aparcament Valira, a
tocar de la rotonda de La Dama
de gel, i és un punt de recollida
de material divers, com bateries,
petits electrodomèstics, tòners,
pintures aerosols, olis vegetals,
petits mobles, pneumàtics
de vehicles, piles, bombetes i
fluorescents, CD’s i radiografies.
La instal·lació, de la mateixa
manera que la minideixalleria
que hi ha a l’aparcament del
Parc Central, està oberta al
públic cada dia entre les 8 i les
20 hores.
Al costat d'aquest nou punt verd,
a més, s’han habilitat espais de
reciclatge de vidres i envasos
amb la voluntat d’eliminar
obstacles de la via pública i
concentrar els grans espais
de recollida de la brossa en un
mateix punt.

Durant la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus es van
dur a terme diferents accions
arreu del país per fomentar el
reciclatge entre la població: a
Andorra la Vella es van donar
obsequis sostenibles a totes les
persones que es van apropar a
una de les dues minideixalleries,
com ampolles per ruixar els

orins dels animals a la via
pública, bosses de material
biodegradable per posar residus
i gots de plàstic reutilitzables.
Andorra la Vella també disposa
d’un tercer punt de recollida
mòbil, que es va instal·lant
en diferents àrees per donar
cobertura a tota la ciutadania.

Cap a una ciutat per a les persones
La democratització de l'espai públic impulsada per Pontevedra inspira Andorra la Vella.
Els regidors d'Urbanisme i Transports de la ciutat gallega retornen la visita realitzada ara
fa dos anys per conèixer de primera mà el model desenvolupat a casa nostra.

Pontevedra ha inspirat
el model de ciutat per a
les persones que desenvolupa
Andorra la Vella i que prioritza
els vianants per sobre
dels vehicles. Els regidors
d'Urbanisme i Transports
del Concello De Pontevedra,
Demetrio Gómez i Xaquín
Moreda, han conegut els avanços
realitzats. Van visitar Andorra
la Vella per relatar l'experiència
del model de la ciutat gallega
en unes jornades gratuïtes

organitzades conjuntament amb
la Cambra de Comerç, Indústria
i Serveis d'Andorra al Centre de
Congressos.
Pontevedra ha apostat per
una democratització dels
espais públics, on el vianant es
converteix en el protagonista
dels carrers. De fet el 66% dels
desplaçaments es fan a peu a
tota la ciutat. El procés profund
de transformació es va iniciar
fa 18 anys, durant els quals s’ha
restringit el trànsit rodat, s’ha

limitat l’aparcament al carrer,
s’han condicionat els carrers
amb un mobiliari urbà i una
il·luminació funcional i s’ha
limitat la velocitat a 30 km/h
a tota la ciutat. Pontevedra ha
passat a ser, a diferència de fa
dues dècades, una ciutat sense
fums ni sorolls. La ciutat ha
guanyat nombrosos premis i
reconeixements internacionals
pel seu procés de transformació
en ciutat sostenible.

Comerç i restauració: models d'èxit
Èxit d’afluència a la
jornada ‘Models d’èxit
de convivència entre comerç i
restauració’ celebrada al Centre
de Congressos, organitzada pel
Comú i la Cambra de Comerç amb
la col·laboració de l’Associació
del Centre Històric de la capital.
Durant un matí, Granollers,
Terrassa, Pontevedra i Andorra
la Vella van poder compartir les
experiències comercials d'èxit.
Tothom va coincidir que cal donar
més espai per als ciutadans tot i
que les ciutats han de mantenir
les seves particularitats.
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Un Nadal il·lusionant
Durant tot el desembre Andorra la Vella torna a oferir el Poblet de Nadal amb activitats
per a tothom: un Mercat ampliat amb caps de setmana gastronòmics, la nova Oficina de
Correus Màgica, el tobogan i la pista de gel sintètic i espectacles de carrer de gran format.

edició s'ha ampliat -compta
amb 39 casetes que ofereixen
més diversitat de productes
nadalencs i d'alimentació- i
potencia el sector gastronòmic.

Un grup de grans ossos
polars, plens de llum i
festa, el Cor Nacional dels Petits
cantors i un gran castell de
focs d'artifici han estat enguany
els encarregats d'encetar
amb una gran festa el Nadal a
Andorra la Vella, que per quart
any consecutiu es transforma

Música en viu
Els dies festius, a més, s'aposta
per la música en viu amb
la 4a edició de la Mostra de
nadales en què artistes i grups
de diferents estils i formats
reintepreten les cançons pròpies
del Nadal amb concerts de petit
format a la glorieta de la plaça.
Per als més menuts, destaca

durant tot el mes de desembre
en un Poblet de Nadal. Des del
passat 29 de novembre i fins a la
cavalcada de Reis la parròquia
celebra el Nadal amb un gran
ventall d'activitats gratuïtes i per
a tots els públics.
La gran aposta de dinamització
cultural, comercial i turística del

Comú ofereix en aquesta edició
prop d'un centenar de propostes
distribuïdes en diferents punts
de la ciutat. Un dels punts
neuràlgics és novament la Plaça
del Poble, que acull el Mercat
de Nadal, obert de dijous a
diumenge, així com durant les
vacances escolars. Aquesta

la renovada Oficina de Correus
Màgica, situada a la plaça
Guillemó i que fins al 5 de gener
estarà regentada per un grup de
menairons que reben les cartes
que els infants estan adreçant
al Pare Noel i els Reis. Hi ha un
segon espai, anomenat Parc de
Nadal, situat a la confluència
de les avingudes Meritxell i
Riberaygua (antiga caserna de
bombers), on es concentren les
activitats infantils gratuïtes,
també disponibles fins al 5 de
gener, com són la pista de gel
sintètic i un tobogan de grans

dimensions per lliscar sobre
d’un trineu. Tots els diumenges
al matí, a més, s'han programat
a la Plaça del Poble activitats de
jocs tradicionals del món, amb
joguines de fusta que aguditzen
la destresa i l'enginy.
D'altra banda, la plaça de la
Rotonda torna a ser un dels
punts d'activitat cada dia a les
18, 19 i 20 hores (i també a les
21 hores els dissabtes i festius),
amb passis de l’espectacle
audiovisual Un Nadal de llum i
so. És el segon any consecutiu
que s’ofereix aquesta proposta,
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en aquesta edició amb noves
melodies i també fins al 5 de
gener.
Tots els dissabtes a la tarda
de desembre, també, hi ha
espectacles de gran format
i animacions d’una qualitat
excepcional, amb companyies
provinents de diferents punts
d’Europa, que recorren els
eixos comercials per deixar
embadalits els vianants que
hi transiten i encomanarlos l'esperit nadalenc. Grups
d'ossos gegants, percussionistes
galàctics, una caravana polar,
flors gegants, cavalls ballarins
i fades màgiques són en la
present edició els protagonistes.

SABÍEU QUE...

Des d'aquest any hi ha la versió
del Menairó caganer! La podreu
trobar al Mercat de Nadal amb
altres personatges ben coneguts.

Fotos de postal
Andorra la Vella compta
novament amb els anomenats
Magic selfies: espais públics
decorats amb ambientació
nadalenca on els visitants poden
fer-s’hi fotografies màgiques. En
aquesta edició en destaca un de
nou: el Jardí encantat, situat a
l’avinguda Príncep Benlloch,3, a
tocar del Comú.
Als espais decorats s'hi suma
l'enllumenat de Nadal: s’han
col·locat més de 3.000 elements
lumínics decoratius als diferents
carrers i zones comercials

El tió gegant que resta plantat a
la Plaça del Poble té una maxibufanda teixida pels infants
perquè pugui passar millor el
fred.

A la 4a Mostra de Nadales
s'hauran sentit una vintena de
concerts amb versions en directe
ben diferents de la música
tradicional del Nadal.

Gastronomia variada i de qualitat els caps de setmana
Un dels grans reclams
d’aquesta edició són els
Tastos al Mercat els dissabtes
i diumenges al migdia. Es
tracta de degustacions fetes
per grans xefs que treballen
al país i que mostren l'àmplia
varietat gastronòmica que hi
ha a Andorra: des de plats
tradicionals de la cultura xinesa
fins a cuina pròpia del Pirineu,
França i productes ibèrics de
qualitat.

d’Andorra la Vella i Santa
Coloma. Entre les novetats
destaquen els sostres de llum
al carrer Doctor Nequi, entre
la plaça Guillemó i la plaça
Príncep Benlloch, i a la zona
comercial de Riberaygua. A
més, a la remodelada avinguda
Príncep Benlloch s’ha instal·lat

un enllumenat ecològic, que
funciona amb una pintura
especial que acumula la llum del
dia i la projecta quan es fa fosc.
La campanya de promoció del
Poblet de Nadal s'ha centrat en
els públics de Catalunya, l'Aragó
i el sud de França.

Passejant per Barcelona potser
heu vist lones publicitàries
gegants del Poblet: la més gran
ha estat a Ronda Universitat.
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Fotos, vídeos i
entrevistes

Un espai
expositiu fix

A l'exposició hi ha tant
filmacions, fotografies i
objectes dels anys 19301977 com entrevistes a les
persones que van treballar
i viure a l'avinguda.

A principi del 2020 la
mostra es podrà veure a
l’edifici comunal de plaça
Lídia Armengol.
També es pot visitar a
memoriesavingudameritxell.com

La història de l'avinguda Meritxell
Des del 2015 s’ha fet un treball de recerca que, amb entrevistes, imatges i objectes de l’època,
documenta el procés de naixement, creixement i consolidació de l’avinguda (1930-1977).

Sota la denominació
Memòries de la
construcció de l’avinguda
Meritxell el Comú d’Andorra la
Vella, en un projecte conjunt
amb el Govern, ha volgut
recordar i reconstruir el procés
de naixement, creixement i
consolidació de l’avinguda
Meritxell entre 1930 i 1977, el
període en què aquesta zona
va passar de ser un camp de
grandalles amb una posterior
via interna de comunicació,
sense carretera, fins a convertirse en un gran eix comercial i

estructural de la parròquia. Ho
ha fet a través d'una exposició
interactiva amb entrevistes i
vídeos i fotos històrics, que es
va inaugurar per la 41a Fira
d'Andorra la Vella i que, entre
altres moments, documenta
la construcció de la carretera
i l’arribada de FHASA. També
relata com amb la participació
conjunta dels particulars i les
administracions es van edificar
habitatges, hotels i edificis
comercials, així com voravies,
clavegueram i edificis de
serveis. Tot plegat va fer que,

seguint les tendències de cada
moment, l’eix s’anés convertint
en pocs anys en un emblema de
la parròquia i el país.
El màxim exponent del canvi
L’avinguda Meritxell és, doncs,
el màxim exponent de la
transformació d’Andorra al segle
XX i així s’ha volgut plasmar
en aquest treball de recerca,
que s'ha dut a terme des del
departament d’Arxiu, Recerca i
Patrimoni del Comú juntament
amb Patrimoni Cultural del
Govern (Arxiu Nacional,

Una iniciativa
viva

Un catàleg
històric

L'exposició és una iniciativa
viva i, per tant, oberta a
recollir nous testimonis
que vulguin explicar la
seva experiència sobre
l'avinguda.

Tothom que visiti
l'exposició rebrà un
àmpli catàleg que recull
l'evolució històrica de
l'avinguda Meritxell
entre 1930 i 1977.

Biblioteca Nacional, Àrea de
Béns Mobles i Àrea de Béns
immobles). El pas de l’Andorra
tradicional a l’Andorra moderna
ha quedat documentat en un
treball de recerca que el Comú
ha encarregat a Maria Jesús
Lluelles, doctora en Geografia.
Es mostra com l’avinguda neix
del no-res (al 1930 el país tenia
4.000 habitants i Andorra la
Vella, 600), i com en pocs anys
s’articula primer la part alta, fins
a la plaça de la Rotonda, i més
endavant la part baixa fins al
carrer de la Unió. Entre altres,
Lluelles ha documentat que la
primera referència a l’avinguda
Meritxell (amb aquesta
denominació) apareix el 1951
en un llibre del Quart d’Andorra
la Vella. Fins aleshores la gent
s’hi referia popularment com a
la carretera d’Escaldes i el nom
d’avinguda Meritxell va trigar
força a arrelar.

Entrevistes a 70 propietaris, empresaris i veïns de l'eix
Per al projecte es van fer unes 70
entrevistes a persones que han
tingut relació amb la transformació
de l’avinguda (entre els entrevistats
hi ha persones d’entre 65 i 100
anys), des de propietaris de
terrenys on hi ha avui edificis, fins
a empresaris i hotelers i veïns que
recorden com era el dia a dia a l’eix.
El Comú els va reunir per agrairlos la col·laboració per fer possible
aquest treball de recerca.
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per primer cop amb una
aplicació mòbil, amb el directori
d'estands i el calendari de les
activitats associades, una eina
que en paraules de la consellera
"ha estat un èxit".

La Fira, una cita ineludible
Gairebé tot el país ha visitat la 41a Fira d'Andorra la Vella, una mostra imprescindible
per alguns sectors, com l'automòbil, que ha notat una revifada. Èxit de públic en una
edició que ha estrenat una exposició sobre l'evolució de l'avinguda Meritxell.
La gran afluència a la 41a
Fira d'Andorra la Vella
es va traduir en un bon balanç
dels expositors que el darrer
cap de setmana d'octubre van
mostrar els seus productes al
públic. Les empreses del sector
de l'automobilisme són les
que especialment han valorat
en positiu la mostra enguany,
i asseguren que gràcies
als descomptes oferts han
aconseguit un nivell de vendes
igual al de fa sis anys. Així ho
confirmava al tancament la
consellera de Promoció Turística
i Comercial i Recursos Humans,
Mònica Codina, que també va
destacar l'èxit de les parades
dels Productes agrícoles i
ramaders d'Andorra, que
"diumenge a la tarda ja s'havien
quedat sense existències".
L'edició d'enguany ha comptat

Participació ciutadana
Aquest èxit també l'ha compartit
l'exposició interactiva Memòries
de la construcció de l' avinguda
Meritxell, amb un vídeo
interactiu "que ha agradat molt".
La mostra es trobava a l'exterior
de la Fira, a tocar de l'accés
principal. De fet, allí, es donava
la benvinguda a l'envelat central
amb un sostre circular que
oferia un resum de l'evolució
del principal eix comercial del
país. Per la Fira d'associacions
tampoc no va parar de desfilar
públic. Allà, un any més s'hi van
poder veure exhibicions de tot
tipus, des d'esportives, fins a
culturals. A més, les entitats hi
van mostrar la seva activitat
i van oferir degustacions
gastronòmiques.
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Amb vocació de servei
Nou aspirants a agent de circulació de quatre parròquies superen amb èxit la formació
que ofereix la Comissió Interparroquial, el pas previ per incorporar-se al cos.

Les falles protagonitzen un simposi
internacional de festes del foc
Andorra la Vella va ser,
entre el 22 i el 24 de
novembre, el centre neuràlgic
del IV Simposi internacional de
Focs festius de la Mediterrània,
una trobada que s'organitza
cada any en un indret que té el
foc com a protagonista de la
seva festa popular.
Durant el certamen, que
enguany portava per títol Les
simbologies i els rituals al
voltant del foc, es van analitzar
qüestions relacionades amb
el model de salvaguarda, la
recerca i l'associacionisme al
voltant d'aquestes tradicions i
també es va dedicar un ampli
espai a les falles dels Pirineus.

Els serveis de circulació
parroquials amplien
la família. El passat 29 de
novembre se celebrava al Centre
de Congressos d’Andorra la
Vella l’acte d’acreditació de la
vuitena promoció del curs bàsic
de capacitació per a agents de
circulació comunals, que atorga
la Comissió Interparroquial
(l'organisme està format per
representants dels set comuns).
Durant l’acte, els nou aspirants
a agents de circulació que han
participat del curs van rebre
les respectives orles després
de superar amb èxit aquesta
formació de caràcter obligatori
per esdevenir membre del cos.
El curs, de 240 hores i que
ha tingut lloc els darrers tres
mesos, és doncs el pas previ
per formar part del serveis de
circulació comunals. Entre els
nou participants hi ha aspirants
a agents de circulació dels
comuns de Canillo, Encamp,
Andorra la Vella i Sant Julià
de Lòria. Ara, durant un any

A través de ponències, una taula
rodona, audiovisuals,
presentacions de llibres i
exposicions es va analitzar
aquesta festivitat que tot just
fa quatre anys va ser inclosa
a la llista representativa del

Patrimoni cultural immaterial de
la humanitat de la Unesco.
El simposi estava organitzat
per la Societat Andorrana de
Ciències, els Fallaires de les
Valls d'Andorra i l'Institut Ramon
Muntaner.

La gent gran torna a fer colzes en
una nova edició de l'Aula Magna

s’incorporaran a les respectives
àrees de circulació per continuar
el procés formatiu i esdevenir
més endavant oficialment
agents de circulació a les
parròquies respectives.
A prop del ciutadà
L’acte va estar presidit pel
vicepresident de la Comissió i
cònsol menor de Canillo, David
Palmitjavila, i el cònsol menor
d’Andorra la Vella i també

membre de la Comissió, Miquel
Canturri, que va encoratjar els
futurs agents a estimar una
professió que suposa el primer
esglaó de proximitat entre
els ciutadans i l’administració
comunal i, també, a no oblidar
mai la vocació de servei que se'n
deriva. A més dels nou auxiliars
d’agent de circulació també
van rebre un reconeixement
els quatre formadors que han
participat en el curs.

L’Aula Magna, el projecte
educatiu intergeneracional
que organitzen conjuntament
el Comú d’Andorra la Vella i la
Universitat d’Andorra (UdA),

estrenava a mitjans d'octubre
la quinzena edició amb la
conferència La història dels
escudellaires d’Andorra, a càrrec
de la Confraria d’escudellaires

i davant d'una quinzena
estudiants sènior.
La iniciativa, que s’emmarca
en la càtedra Unesco de l'UdA,
s’articula en forma d’activitats
acadèmiques destinades a tots
els qui vulguin formar part de
l’alumnat universitari, tinguin
l’edat que tinguin. Fins al maig
hi haurà sessions sobre àmbits
com l’economia, la tecnologia,
l’educació o la salut, amb
classes en què s’explicarà des
de com invertir en finances, fins
a tècniques de primers auxilis,
claus per fer experiments amb
ingredients que tenim a casa
o com funciona el món de la
robòtica.
En aquesta edició, a més, s'han
recuperat les vistes culturals
amb una sortida l’Espai
Columba.
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Reivindicant els drets dels infants
Andorra la Vella s'ha sumat de nou enguany a les activitats per celebrar el Dia
internacional de la infància: al Llamp, la Ludoteca de Santa Coloma i a les escoles bressol
comunals s'han vestit de blau i La Central ha organitzat una activitat de ‘freestyle’.
El Comú s'ha sumat
novament aquest any als
actes de celebració de cada 20
de novembre, Dia internacional
de la infància promogut per
l’UNICEF, que en aquesta
edició també celebrava el 30è
aniversari de la Declaració de

la Convenció dels Drets dels
infants.
Així doncs, al departament
de Social es va adherir a la
campanya Go Blue, per la qual
cosa tots els nadons i infants
de les escoles bressol Conxita
Mora Jordana i Santa Coloma

van vestir-se el dia 20 de color
blau. A més, a les entrades del
centre les famílies van poder
escriure els seus desitjos en
relació a la infància. En paral·lel,
al casal d’infants El Llamp i la
Ludoteca de Santa Coloma es
van treballar dinàmiques sobre

Tercera cursa El Petit Santa Claus
Desafiant les baixes
temperatures pròpies de
l'època, una vuitantena d'infants
es van calçar les sabatilles el
14 de desembre per prendre
part a la tercera edició de la
cursa El Petit Santa Claus que
es va disputar al Parc Central.
L'activitat, adreçada a infants
de 0 a 12 anys i organitzada
conjuntament pel Comú i el Club
d’Atletisme Valls d’Andorra, va
comptar amb la presència del
Pare Noel, que va compartir el
berenar a base de coca i xocolata.

les diferències que pateixen
els infants en funció del lloc on
viuen i la importància que es
respectin els drets dels infants.
D’altra banda, el servei de
Joventut va organitzar uns dies
més tard (el 29 de novembre)
la Festa pels drets dels Infants
al 360ºExtrem. L’activitat,
gratuïta, estava adreçada als
joves i va consistir en una
tarda de pràctica de freestyle,
jumping i skate park al recinte.
L'activitat, que va comptar amb

la participació de l'expert del
parkour Leo Urban, va acabar
amb un berenar.
La Llacuna surt de l'aula
Les escoles artístiques de La
Llacuna també es van unir a
la commemoració impulsada
per Unicef i la tarda del 20
de novembre van traslladar
algunes classes al vestíbul del
Centre cultural. Hi va haver
actuacions musicals dels
alumnes de l’Institut de Música

i coreografies per part de
l’Aula de dansa, mentre que els
alumnes més petits de l’Escola
d’art van fer un taller de plàstica
dedicat a l’astronomia: amb la
dinàmica, els infants van fer
un viatge espacial per conèixer
el sistema solar i explorar
l’Univers a la recerca d’un nou
planeta on poder viure, amb
l’objectiu de treballar, a més de
la tècnica artística, valors com la
igualtat i el respecte.

Opcions per buscar la primera feina
El cicle de xerrades
laborals que organitza
periòdicament el Servei de
Joventut ha tornat aquesta
tardor amb dues trobades
entre empresaris i joves que
busquen feina per als períodes
de vacances. En aquesta ocasió
hi han participat sis grups
(Viladomat, Grup Pyrénées,
Germans Cruz, Perfumeries
Júlia, Via Moda i Centre
Comercial Andorrà) i el Servei
d’Ocupació del Govern per
explicar com s’organitzen i els

perfils laborals que sol·liciten,
posant un èmfasi especial en les
feines temporals que ofereixen
durant la temporada d'hivern.
Enguany, com a novetat, una
de les trobades s’ha volgut
programar en divendres per
facilitar així l’assistència
als joves que estudien fora
d’Andorra i que venen els caps
de setmana.
Des de l’any 2015 hi han
participat més d’un centenar de
joves.
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Exposicions per mostrar els avenços
dels alumnes de l'Escola d'Art
El vestíbul del Centre Cultural La Llacuna exhibeix les exposicions dels alumnes del taller
de ceràmica i una mostra fotogràfica individual de Jimena Potenza.
Un diàleg entre art,
disseny i artesania. Això
és el que va oferir la mostra
col·lectiva oferta pels alumnes
del taller de ceràmica del curs
passat, que es va exhibir al
vestíbul de La Llacuna entre
el 22 d'octubre i el 15 de
novembre. S'hi va poder veure
una gran varietat d'obres fetes
pels alumnes amb la supervisió
de l'Antònia Miralles, que van
plasmar la creativitat i el gust
d'experimentar amb la matèria
del fang i els esmalts. El taller
de ceràmica és tan sols una
proposta de l'Escola d'Art que
enguany té uns 200 alumnes.
Aquest curs, 25 alumnes
aprenen a modelar aquests
materials.
El Centre Cultural La Llacuna
ofereix formacions i també
acompanya alguns artistes en la
producció de la seva obra.
És el cas de Jimena Potenza,
l'autora de la mostra fotogràfica

Mis dos yo, que s'exposa al
mateix espai fins passat Reis.
És un recull molt personal
d'autoretrats que deixen sortir el
jo més fosc de l'artista que flueix
a través de les seves fotografies.
L'exposició de Jimena Potenza
ha estat supervisada per la
responsable del taller de
fotografia, Montse Altimiras. El
cònsol menor, Miquel Canturri,

va posar en relleu el dia de
la inauguració el bon estat
de salut de l’Escola d'Art, i en
concret de l'Aula de fotografia,
que ofereix diferents cursos,
tots ells complets, així com
activitats monogràfiques (com
el d’introducció al món de la
fotografia) i d'acompanyament
d'artistes que desenvolupen el
seu projecte personal al taller.

Fent front comú al càncer de mama
Andorra la Vella es va sumar el 19 d'octubre a la lluita amb l'exposició fotogràfica
'Jo soc la vida' de la infermera Chiqui Novis, afectada recentment per la malaltia.
El Centre Cultural La
Llacuna va ser l'epicentre
de la celebració del Dia
internacional contra el càncer
de mama, amb l'exposició
fotogràfica Jo soc la vida i
diverses conferències durant
tota la jornada coordinades pel
Govern d'Andorra.
Chiqui Novis, infermera afectada
recentment per la malaltia,
és l'autora d'unes fotografies
que evidencien una realitat
malauradament molt present
com és el càncer de mama,
que afectarà una de cada vuit
dones al llarg de la vida, una
estadística demolidora que

contrasta amb el cada vegada
més alt índex de curació. Les
fotografies capten instants de
les diferents fases del càncer de
mama des de la diagnosi fins a
les seqüeles quirúrgiques i dels
tractaments.
Durant l'acte d'inauguració,
molt emotiu, Novis va llençar
un missatge d’esperança alhora
que va tenir un record sentit per
la Merche, una de les models
fotografiades que va morir poc
abans de l'estrena de l’exposició.
La cònsol major va expressar
que la complicitat del Comú amb
la iniciativa va ser immediata
des del moment que la Chiqui

Novis va venir a plantejar-la.
Conxita Marsol deia de la mostra
que afronta una dura realitat
amb sensibilitat, però sense
tabús ni complexos.
Tant la cònsol major com el cap
de Govern, Xavier Espot, van
remarcar que és una realitat
present a moltes llars i van
mostrat el suport institucional
per fer front a la pandèmia.
Les jornades, organitzades pel
Govern amb la col·laboració
del Comú, van comptar amb el
suport, entre d’altres, del Col·legi
d’Infermeres i Llevadores i de
l’Associació Andorrana contra el
Càncer ASSANDCA.
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L'Aula de Fotografia de l'Escola
d'Art rep el nom de Pep Aguareles

La placa de l'actor Marc Cartes
ja llueix al Bulevard de les Estrelles

El Comú ha batejat l’espai arran d’una iniciativa promoguda pel personal de l’Escola d’Art.
El 14 de novembre es va fer un reconeixement a la figura d’Aguareles, qui va ser professor
i director del centre i que va morir el passat 20 de gener als 53 anys de manera sobtada.

L’actor andorrà ha descobert la seva estrella del Fener Boulevard i s’ha convertit en el sisè
nom que forma part del passeig.

L’Aula de fotografia de
l’Escola d’Art del Centre
cultural La Llacuna s’ha
batejat amb el nom de Pep
Aguareles, qui va ser professor
de fotografia del centre des de
1990 i responsable de l’Escola
des de 2017, i que va morir de
manera sobtada fa uns mesos
als 53 anys provocant una gran
consternació en l’àmbit cultural.
D’aquesta manera el Comú,
a iniciativa del personal de
l’Escola d’Art, ha volgut retre un
sentit homenatge a Aguareles,
un professional reconegut en
el seu àmbit i una persona molt
implicada en l’ensenyament de
la fotografia. Precisament per
l’empremta que va deixar en la
faceta educativa, s’ha dedicat
a ell l’espai, amb la intenció
que la figura d'Aguareles quedi
present entre els actuals
usuaris i treballadors de La
Llacuna i, també, en les futures
generacions de fotògrafs.
L’acte de bateig va anar precedit
d’una representació amb
llums a càrrec dels professors

i alumnes de l’Escola d’Art, i
d’una interpretació per part
dels alumnes de l’Institut de
Música d’una composició de
saxo, instrument al qual Pep
Aguareles era gran aficionat.
Aquest reconeixement, de
caràcter més permanent,
se suma al que es va fer
el passat 1 d’abril amb

als assistents anècdotes de
l’etapa en què l’homenatjat vivia
a Andorra- el 16 de novembre
Marc Cartes va destapar
l’estrella i va agrair aquest
reconeixement públic. El de Marc
Cartes s’ha convertit, doncs, en
el sisè nom que llueix al passeig
de les estrelles, una iniciativa
conjunta que van iniciar el 2017
el Comú d’Andorra la Vella i
l’Associació de comerciants
de Fener Boulevard amb
l’objectiu de deixar l’empremta
de personatges il·lustres
que visiten la parròquia o bé
n'exerceixen d’ambaixadors
fora de les nostres fronteres.
En l’àmbit del motor s’han fet
reconeixements als pilots Cyril
Despres (novembre 2017),
Toni Bou (abril 2018) i Albert
Llovera (octubre 2018) i, més
recentment, als germans Lluís i
Gerard Claret (gener 2019), tots
dos amb una àmplia trajectòria
en el món de la música clàssica.

l‘exposició Emocions, una
mostra fotogràfica que havia
estat impulsada pel mateix
Pep Aguareles i en la qual els
alumnes del taller de fotografia
van captar moments especials
del Jocs Special Olympics
celebrats el 2018 a Andorra la
Vella.

Fotografiant l'Andorra Shopping
Un any més, el cinquè
consecutiu, els carrers
d'Andorra la Vella i EscaldesEngordany es van omplir de
fotògrafs el segon cap de
setmana de novembre per
captar els moments més
curiosos, divertits i alternatius
de l'Andorra Shopping Festival.
Va ser durant la Marató
fotogràfica, el concurs de foto
que organitzen a l'Escola d'Art

i Andorra Turisme. Enguany
s'hi han presentat 325 imatges,
que estan exposades fins el 7
de gener al Centre cultural La
Llacuna.
En la categoria de Max Marató, la
guanyadora del primer premi és
Nadia Rossell i del segon, Maria
del Mar Sanchez. En la Marató
familiar, els Montoto Papió s'han
endut el màxim guardó i els
Camacho Gil, el segon.

El Bulevard de les
estrelles del Fener
Boulevard compta amb una
nova placa: la dedicada a
l’actor andorrà Marc Cartes,
un dels rostres més populars
de l’escena catalana i nacional,
en reconeixement al seu paper
d’ambaixador d’Andorra la
Vella i del país a l’exterior a
través d’una llarga i reconeguda

carrera, sobretot arran de
les aparicions en sèries de
TV3. Actualment és un dels
protagonistes de Com si fos ahir,
a la televisió catalana.
En un acte que va comptar amb
sorpresa i humor -els actors
Maria Lanau i Ferran Castells
van interrompre d’entre el públic
el discurs de la cònsol major,
Conxita Marsol, per explicar
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Noa enamora el públic amb el seu
nou treball de tribut a Bach
La prestigiosa cantant i compositora israeliana fa el ple al Centre de Congressos en el
concert de presentació del disc ‘Letters to Bach’, organitzat pel Comú amb la voluntat
d’oferir actuacions de qualitat fora del calendari de festa major.
La cantant i compositora
israeliana Noa es va posar
el públic del país a la butxaca
el passat 16 de novembre, en el
concert de presentació del seu
darrer treball, Letters to Bach,
un projecte amb el qual ha posat
lletres, tant en anglès com en
hebreu, a 12 composicions del
gran Johann Sebastian Bach per
tractar qüestions tan actuals
com el canvi climàtic, la religió,
l’eutanàsia, el feminisme o el
conflicte d’Israel i Palestina.
El recital, organitzat pel
Comú amb l'objectiu d'oferir
concerts de qualitat fora de
temporada tal com es va fer
amb Manuel Carrasco, va omplir
pràcticament les 900 localitats
del Centre de Congressos.
Durant l'espectacle, amb tot,
va combinar diversos temes
de la seva discografia i es va
adreçar en diverses ocasions
al públic en català fent, fins i

tot, algunes referències al fred i
les muntanyes del país. També
hi va haver moments per als
bisos -entre els quals, la peça
en català que interpreta al disc
de La Marató de TV3- i per als
selfies: va ser la mateixa Noa
que al final de l'espectacle no va
dubtar a immortalitzar el final
del concert amb el públic de
fons.

Un gran repte professional
Hores abans del concert,
l'artista va explicar als mitjans
de comunicació el desafiament
que li ha suposat posar lletra
al treball d'un dels grans
compositors de la història: “Per
a un músic, tocar Bach és com
pujar l’Everest de la música. Per
mi era molt important posar-hi
missatges molt profunds".

