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La resiliència és la capacitat de l'individu per afrontar 
amb èxit una situació desfavorable o de risc, i 
per a recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se 
positivament davant les circumstàncies adverses. 
Aquest terme defineix molt bé la societat actual, que 
va adaptant el dia a dia a les consignes sanitàries 
derivades de la irrupció, ara fa uns mesos, del 
coronavirus a les nostres vides. En aquest context, 
el Comú d'Andorra la Vella ha continuat -i continua- 
oferint el màxim de serveis, adaptats a la nova 
realitat de la mascareta i la distància social. 
Comença un nou curs, tornen les classes 

-interrompudes abruptament a mitjans de març-, i 
es reprèn una rutina que semblava oblidada i a la 
qual moltes famílies encara s'estan acostumant. 
Tornar a una certa normalitat és la mostra palpable 
que avancem mirant a un futur optimista, sobretot 
després d'un estiu que, tot i que es presentava 
incert, ha ofert imatges de força visitants pels 
nostres carrers i comerços, hotels i restaurants. La 
pandèmia ha evidenciat, però, la dependència del 
turisme per fer rutllar l'economia del país. Arriba el 
moment de ser imaginatius i ampliar horitzons.
comunicacio@comuandorra.ad
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Quin és el racó d'Andorra la Vella que més t'agrada? 
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 AndorralaVellaComu    AndorraCapital    andorracapital
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El Comú d’Andorra la 
Vella ha acordat fer, per 

coresponsabilitat institucional, 
una aportació de 2 milions 
d’euros al fons de solidaritat 
del Govern per fer front a les 
mesures adoptades en relació a 
la pandèmia de la COVID-19. 
El Consell de Comú aprovava 
el 23 de juliol un crèdit 
extraordinari per aquesta 
quantitat, ateses les mesures 
excepcionals i urgents que s’han 
establert davant l’emergència 
sanitària. 
La cònsol major, Conxita 
Marsol, va exposar llavors que 
l'aportació respon a “un exercici 
de responsabilitat i solidaritat” 
i perquè Andorra la Vella és 
una de les parròquies més 
poblades i amb més empreses. 
En aquest sentit, posava en 

relleu que gairebé un terç 
-concretament, el 31% del total- 
dels expedients de regulació 
temporal d'ocupació (ERTO) que 
s’han aplicat des de l’inici de la 
pandèmia correspon a empreses 
radicades a la parròquia.

Rebaixa salarial
Durant la mateixa sessió es va 
aprovar una rebaixa fins a final 
d’any del 10% de les retribucions 
dels cònsols i consellers, 
mentre que als càrrecs de lliure 
designació se'ls ha aplicat una 
retallada en base a la Llei de 
mesures de racionalització 
econòmica adoptada arran de la 
pandèmia. La quantitat derivada 
de la rebaixa és de 32.550 euros, 
un import que es destinarà 
íntegrament a projectes socials 
de Càritas. 

2 milions al fons de solidaritat

EL 1r SEMESTRE 
EN XIFRES

23,8 

La liquidació pressupostària 
a 30 de juny es tanca així:

milions d'ingressos 
(el 45% del previst 
per tot l'any)

El Comú aporta 2 milions d’euros al fons de solidaritat del Govern per fer front a la
pandèmia de la COVID-19 i rebaixa el salari dels càrrecs electes fins a final d'any.

Sense Fira, per prudència
El Consell de Comú tornava al setembre a Casa Comuna, en una sala adaptada per 
mantenir les distàncies de seguretat preventives que recomanen les autoritats sanitàries. 
Al final de la sessió es va comunicar la decisió de suspendre la Fira d'enguany.

Evitar els actes 
amb aglomeracions   

L’anul·lació de l’edició d’enguany, 
que s'havia de celebrar del 23 
al 25 d'octubre, es duia a terme 
per prudència a mig setembre, 
un mes abans que tingués 
lloc un dels esdeveniments 
més multitudinaris de l’any 
al país, en un moment que 
les autoritats sanitàries 
recomanaven especialment 
evitar la socialització i les 
concentracions de persones 
arran de la proliferació de casos 
de COVID-19. Prendre la decisió 
amb antelació va permetre, 
a més, evitar una despesa al 
Comú i als expositors. 

Millores de 
funcionament a 

l'Institut de Música 
S’ha modificat l’ordinació que 
regula el règim intern de l’entitat 
per introduir millores en el 
funcionament, com per exemple 
que el claustre de professors 

serà l’encarregat de triar el cap 
d’estudis a través d’una votació. 
Aquest setembre els professors 
interessats han pogut presentar 
les candidatures. També s'ha 
modificat l’organigrama de 
l'Institut de Música per introduir 
la figura del coordinador que el 
dirigirà amb l'objectiu de dotar-
lo de més autonomia.

Revisió de la llei de 
finances comunals  

El Consell de Comú donava llum 
verd al juliol a la proposició de 
Llei de les finances comunals, 
un text que els comuns han 
treballat conjuntament i que 
regula l'actuació comunal en 
matèria tributària, i el règim de 
les finances publiques d'acord 
amb els canvis normatius que 
s’han aprovat els darrers anys. 
Un cop els set comuns ratifiquin 
la proposició de llei s’entrarà 
a tràmit parlamentari per ser 
analitzada pels grups al Consell 
General.

Llums de Nadal per 
als propers 4 anys

Adjudicat el concurs de lloguer 
dels llums de Nadal per als 
propers 4 anys per un import de 
148.000 euros l’any. El lloguer 
dels motius nadalencs permet 
actualitzar-los i renovar-los 
a les diferents zones de la 
parròquia. Els meteorits de 
l'avinguda Meritxell, tot un 
símbol del Nadal a la capital, 
s'han adquirit i tornaran a 
instal·lar-se enguany.

Atenció al públic de 
8 a 15 hores

L'horari d'atenció al públic del 
Comú es concentra de 8 a 15 
hores de dilluns a divendres 
per reforçar la prevenció i la 
seguretat dels usuaris en l’àmbit 
de l’emergència sanitària. 
Per evitar concentracions de 
persones, es demana que per 
cada tràmit hi vingui només una 
persona.

15,9
milions de 
despeses (el 30% del 
pressupostat per a 
l'exercici)

28,7
milions de deute (s'ha 
reduït fins 65,98% del 
límit permès per llei, 
que és del 200% de la 
mitjana d'ingressos 
dels darrers 3 anys)
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Visita del Copríncep episcopal

El reajustament de les 
agendes i trobades a 

causa de la pandèmia també 
ha tocat de ple la celebració del 
Foro de Gobiernos locales, la 
trobada d’alcaldes de l’àmbit 
iberoamericà, que inicialment 
s'havia de celebrar a Andorra 
la Vella aquest 2 d'octubre. La 
cita es posposa a la primavera 
de l'any vinent, tal com es va 
acordar durant la reunió de 
treball que van mantenir la 
cònsol major d'Andorra la Vella, 

Conxita Marsol, i la secretària 
general iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, el 16 setembre al 
Comú.

De la mà de la Cimera
El Foro de Gobiernos Locales 
reuneix des del 2006 de manera 
periòdica els mandataris locals 
dels països que conformen la 
comunitat iberoamericana en 
una trobada que se celebra 
habitualment en una ciutat 
del país on té lloc la Cimera 

Iberoamericana de Caps d’Estat 
i de Govern, que l'any vinent 
tindrà lloc a Andorra i que també 
s'ha vist ajornada per la crisi 
sanitària. 
La darrera edició del Foro de 
Gobiernos Locales, a la qual va 
participar la cònsol major, es va 
celebrar a Madrid el novembre 
del 2018, coincidint amb 
l’Assemblea General de l’UCCI 
(Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas).

El copríncep episcopal, 
Joan-Enric Vives, va fer el 

10 de juliol una visita oficial al 
Comú d'Andorra la Vella, durant 
la qual es va reunir amb la 
cònsol major, Conxita Marsol, i el 
conseller major, Miquel Canturri, 
per conèixer el treball fet durant 
la pandèmia. Vives va destacar 
el rol important de proximitat de 
les corporacions locals i va agrair 
especialment el suport a la gent 
gran i la voluntat manifesta del 
Comú d’ajudar a les persones 
i les empreses per reactivar 
l’economia. 

Andorra la Vella serà la seu del Foro de Gobiernos locales la primavera de l'any vinent.

Trobada d'alcaldes iberoamericans

La visita del copríncep episcopal 
i arquebisbe d’Urgell va coincidir 
amb l'acte d'administració del 

sagrament de la confirmació 
a 22 joves de la parròquia a 
l'església de Sant Esteve.

Miquel Canturri: "La recuperació 
econòmica ha de ser la prioritat"

Com afronta aquest segon 
mandat?

Després d'uns primers quatre 
anys al Comú, s'afronta amb 
la il·lusió renovada de tornar a 
fer feina per als ciutadans. En 
aquesta ocasió, amb un canvi de 
conselleries i molta motivació.

A banda de ser conseller 
major, té al seu càrrec dues 
conselleries de pes com són 
Cultura i Promoció Turística.
Així és, i ho faig amb una 
il·lusió més forta que mai. La 
meva professió està fortament 
vinculada al turisme, de fet els 
meus estudis són d'Hoteleria 
i Turisme, una faceta que 
m'agrada molt i a la qual 
considero que hi puc aportar. El 
futur d'Andorra passa per aquí i 
tot el que sigui empènyer en la 

mateixa direcció és bo. Pel que 
fa a la Cultura, m'hi sento molt 
còmode per les meves arrels 
familiars.

De ben segur que la figura del 
seu pare, l'historiador Pere 
Canturri, és un referent per a 
vostè.
Per suposat, a casa la cultura 
l'hem mamat des de petits. El 
meu pare va ser ministre de 
Cultura durant dos períodes, va 
començar a la política al Comú 
i sempre es va mantenir en els 
seus ideals. Ens va inculcar 
sempre, tant al meu germà com 
a mi, l'estima per servir al país. 
La gestió de la cosa pública 
és molt motivadora, tot i que 
penso que, en el meu cas que 
m'hi he incorporat ja amb una 
edat, acabarà amb l'experiència 

gratificant del Comú. Cal deixar 
pas a les noves generacions.

Programar esdeveniments 
durant la crisi sanitària no deu 
ser gens fàcil...
La COVID-19 ho condiciona tot 
i hem d'anar prenent decisions 
al dia a dia, tal com succeeix 
arreu. Haurem de conviure-hi, 
aprendre'n i provar de fer el 
màxim d'actes possibles que ens 
permeti la situació actual.

Aquest 2020, de fet, no hi 
ha hagut festes majors a la 
parròquia...
Suspendre la celebració dels 
esdeveniments de la Festa 
major va ser una decisió 
difícil de prendre però així ho 
aconsellava la situació sanitària, 
amb els nous rebrots, i ho vam 
fer per responsabilitat. Crec que 
hem sabut prendre les decisions 
més encertades i d'aquest mal 
tràngol que ens ha tocat viure 
de ben segur que en sortirem 
reforçats.

Un desig per al que resta de 
mandat.
Primer de tot, salut per a 
tothom, que passi la pandèmia 
i retornar a la normalitat. Ara, 
tots plegats hem d'anar a l'una i 
fer tots els esforços que siguin 
necessaris per accelerar la 
recuperació econòmica. Aquesta 
ha ser la prioritat, i des de les 
administracions públiques 
hem de fer el que estigui a les 
nostres mans per ajudar el teixit 
empresarial a sortir endavant i 
contribuir perquè no es perdin 
llocs de feina.

El conseller major afronta la responsabilitat per segon mandat consecutiu, després de 
finalitzar el primer com a cònsol menor. Ara és el conseller de Cultura i Promoció Turística, 
dues àrees especialment condicionades per les consignes sanitàries de la COVID-19.
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Comença el desplegament de la 
xarxa de calor tèrmica
El projecte servirà per transportar la calor del forn incinerador a 2.000 llars del centre 
d'Andorra la Vella perquè la puguin utilitzar com a calefacció i aigua calenta sanitària. 

La xarxa de calor tèrmica 
que ha d'abastir més de 

2.000 llars del centre d'Andorra 
la Vella ja és més a prop. A 
mitjans de juny començaven 
a la zona de la Comella i a la 
Baixada del Molí les obres, 
que desenvolupa Forces 
Elèctcriques d'Andorra i que 
acabaran connectant el Centre 
de tractament de residus amb 

el nucli urbà a través d'unes 
canonades perquè els edificis 
embrancats puguin utilitzar la 
calor com a calefacció i aigua 
calenta sanitària. 
El projecte es fa en tres fases 
fins a arribar a l'àrea de Prada 
Motxilla i Prat de la Creu. Un cop 
finalitzats els treballs que estan 
en marxa (cap a l'abril del 2021), 
unes 600 llars ja s’escalfaran 

Minideixalleria al pàrquing Meritxell
El centre d’Andorra la Vella 
disposa des de mitjans de 

juny d’una nova minideixalleria 
comunal, la tercera que hi ha al 
nucli central de la parròquia, per 
fomentar els hàbits sostenibles 
entre la ciutadania, tal com 
ha assenyalat el conseller de 
Sostenibilitat i Innovació, Gerard 
Estrella. L'equipament està 
situat a l’aparcament Meritxell 
(paral·lel a l’avinguda, a l’alçada 
de l’edifici ‘El Diamant’), en una 
zona molt concorreguda tant per 
veïns del barri com per turistes. 
S’hi poden dipositar bateries, 

amb aquesta infraestructura 
mitjançant una energia més 
eficient i sostenible. Les fases 2 
i 3 es desplegaran els pròxims 
anys. 
Durant període d’execució es fa 
un seguiment acurat entre els 
agents implicats per minimitzar 
les possibles molèsties 
ocasionades als veïns així com 
l’impacte a la xarxa viària.

petits electrodomèstics, tòners, 
pintures, aerosols, olis vegetals, 
petits mobles, pneumàtics, piles, 

bombetes i fluorescents, CD’s i 
radiografies. Està oberta cada 
dia entre les 8 i les 20 hores. 

La parròquia segueix caminant 
amb pas ferm cap a la pacificació

Aquest estiu s'han estrenat el passeig de l'avinguda d'Enclar, amb una voravia de 9 metres 
d'amplada, i la reforma de Prada Motxilla per fer més segur l'accés al Lycée Comte de Foix.

Andorra la Vella segueix 
ampliant les zones 

destinades al paseig dels 
vianants en el marc del projecte 
de pacificació engegat els 
darrers anys per eliminar 
cotxes de la via pública i fer 
una ciutat més sostenible. Així 
doncs, aquest estiu s'obria a 
la ciutadania la nova rambla 
de l'avinguda d'Enclar amb un 
espai de passeig ampli, amb una 
voravia de 9 metres d'amplada, 
un parc infantil i una zona de 
repòs amb un circuit per fer 
exercicis a l'aire lliure.
L’Associació de Promoció 
Urbanística (APU), que agrupa 
els propietaris de la zona, ha 
estat l’encarregada de tirar 
endavant les obres de reforma, 
mentre que el Comú ha assumit 
un percentatge de les obres, 
valorades en 677.823 euros, que 
correspon a les millores que 
s'havien sol·licitat per convertir 
l’avinguda en una gran rambla 
amb equipaments públics.

La nova porta d’entrada a 
Andorra la Vella és freqüentada 
per corredors i vianants i 
completa la connexió de tota 
la parròquia resseguint el riu. 
Així doncs, ja es pot passejar 
o córrer entre la rotonda de la 
Dama de Gel i La Margineda de 
manera uniforme. El projecte, 
a més, fomenta que un major 
flux de vehicles vagin al centre a 
través de Santa Coloma i la part 
alta de l’avinguda Meritxell.

En paral·lel, abans d'iniciar el 
curs s'estrenava la reforma del 
carrer Prada Motxilla, on s'ubica 
el Lycée Comte de Foix, després 
d'unes obres per ampliar la 
voravia, que ara té entre 3,5 i 4 
metres d'amplada (pràcticament 
el doble que abans). 
Amb el canvi s'ha fet més 
segura una zona que concentra 
durant el curs un elevat volum 
d'estudiants.
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Santa Coloma, el centre de la BTT 
L'avinguda d'Enclar disposa, des de mitjan agost, d'un circuit de BTT i ciclocròs de 600 
metres per contribuir a fomentar l'esport sobre rodes. L'espai està obert a tothom que hi 
vulgui practicar aquesta modalitat i és apte per acollir futures competicions.

Andorra la Vella suma una 
opció més per als amants 

de la bicicleta i a mitjan agost 
estrenava un nou circuit de BTT i 
ciclocròs. L'espai, de 600 metres, 
està situat a l'avinguda d'Enclar 
(al costat del camp de proves 
per a exàmens de conducció) i hi 
pot accedir de manera gratuïta 
tothom que vulgui practicar 
aquesta modalitat.
El cònsol menor, David Astrié, 
manifestava el dia de l'estrena 
sentir-se molt content que 
la parròquia disposi d'una 
instal·lació d'aquestes 
característiques, ja que el 
projecte va en la línia de fer 
"una ciutat per a les persones i 
això també inclou equipaments 
esportius". 

El nou espai se suma a les dues 
àrees esportives que s'han 
obert a la zona en els darrers 
temps: per una banda, el circuit 
per córrer que es va habilitar 
l'any passat i que connecta amb 
el passeig del riu, i per l'altra, 
l'àrea de calistènia (un seguit 
d'aparells per fer exercici a 
l’aire lliure oberts a tothom) de 
l'avinguda d’Enclar de Santa 
Coloma.
El cònsol menor va exposar, 
a més, que si la demanda al 
circuit de BTT i ciclocròs creix, 
es podria arribar a ampliar més 
endavant fins a 1.200 metres, 
habilitar lavabos i casetes 
per guardar material i també 
instal·lar-hi il·luminació perquè 
l'equipament es pugui aprofitar 

millor a la tardor i l'hivern. 
Tot plegat, facilitaria 
l'organització de competicions i 
esdeveniments esportius que les 
escoles de BTT del país veuen 
amb bons ulls. 
Per la seva banda, el president 
de la Federació Andorrana 
de Ciclisme, Gerard Riart, 
agraïa al Comú la iniciativa i 
animava totes les escoles de 
BTT i ciclocròs a entrenar a les 
noves instal·lacions. "Sentíem 
una mancança d'un espai com 
aquest per als infants, així que 
estem molt satisfets", exposava, 
alhora que hi afegia que "ara 
qualsevol club que vulgui podrà 
acollir competicions com les 
d'Open Barcelona, Copa Catalana 
o campionats d'Andorra".

"El somni dels clubs"
Algunes escoles també van 
assistir a l'obertura de l'espai 
per començar-hi a rodar. 
El president de l'Agrupació 
Ciclista Andorra, Toni Iglesias, 
descrivia la instal·lació com "el 
somni de qualsevol club". "Les 
escoles podran tornar a ser 
grans. Havíem perdut espais 
com aquests i fins ara, agafar 
els infants i pujar-los a la zona 
d'Engolasters o a les Pardines 
amb la furgoneta feia que la 
pràctica fos pesada", remarcava. 
En la mateixa línia, el president 
del Club Triatló Serradells, 
Óscar Corbalán, manifestava la 
intenció de l'entitat de practicar 
al circuit, "ja que és l'oportunitat 
per donar un pas endavant, 
perquè fins ara estàvem un xic 
limitats a fer només piscina. Ara 
tenim un espai proper i de fàcil 
accés". 
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Nova seu de la justícia
Aquest setembre s'ha posat en funcionament a Andorra la Vella un nou edifici singular 
que aplega tots els serveis de la justícia i preveu la gravació de les vistes així com circuits 
diferenciats per evitar l'encreuament entre actors.

Tots els serveis de la 
justícia -sales de Cúries 

i sales de vistes, el Consell 
Superior, les Batllies civils, les 
Batllies d'instrucció ordinària, 
les Batllies d'inspecció 
especialitzada, la Fiscalia, el 
Tribunal de Corts i el Tribunal 
Superior de la Justícia- 
concentrats en un mateix espai: 
un edifici de 7 plantes i més 
de 15.000 metres quadrats 
estrenat a principi de setembre 
i que està situat a la Baixada del 
Molí, als números 2-4, a tocar 
de la rotonda de La Comella. 
A la nova seu de la justícia, 
que s'ha construït durant els 
darrers quatre anys amb un 
cost de 22 milions d'euros, 
hi treballen 160 persones. 
L'edifici, segur i funcional, està 
dissenyat amb un sistema de 
circuits interns per evitar en 
els judicis encreuaments de 
persones -batlles, secretaris 
judicials, advocats i acusats- que 
puguin ocasionar situacions 
tenses o conflictives. El Govern 
destaca la qualitat pràctica de 
les instal·lacions, que s'han 

dissenyat tenint en compte les 
necessitats dels col·lectius de 
l'administració de justícia, així 
com dels cooperadors com 
advocats, procuradors, servei 
de policia, servei de medicina 
legal i forense i el de mediació. 
Amb l'entrada en funcionament 
de la seu de la justícia, es 
deixen definitivament les altres 

instal·lacions de lloguer.
El nou equipament es troba 
en una zona cèntrica que 
s'està desenvolupament 
urbanísticament i que es troba 
al costat de l'Estació Nacional 
d'Autobusos. Properament, el 
Comú hi habilitarà una nova 
plaça pública.

Inaugurat el primer arbre del vent
La infraestructura 
situada a l'avinguda 

d'Enclar permet la generació 
d'electricitat per a usos públics. 
Es tracta del primer arbre del 
vent que s’instal·la al país, un 
projecte sorgit del treball de 
l'Escola Andorrana d'Andorra la 
Vella, guanyador del Pressupost 
participatiu 2018 del Govern 
d'Andorra i que es va inaugurar 

a final de juny amb presència 
de membres de l'executiu i del 
Comú d'Andorra la Vella. L'arbre 
del vent pot produir fins a 3 
kW de potencia instantània i 
1.900 kWh en un any. En total, 
el Principat comptarà amb 
quatre arbres del vent: a banda 
del d'Andorra la Vella, se n'han 
d'instal·lat també a Canillo, 
Ordino i Sant Julià de Lòria.
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Turisme d'estiu amb mascareta 
La campanya d'estiu ha estat enguany atípica i marcada per la situació sanitària. La 
represa de l'activitat econòmica ha coincidit amb l'inici de la temporada turística, que 
ha portat visitants i activitats ben variades: des de sortides guiades a la muntanya fins a 
visites teatralitzades i accions per promoure el Centre Històric.

L'estiu de la COVID-19 
ha estat, com tot el que 

arrossega la pandèmia, inusual. 
Aquesta ha estat una temporada 
turística emmarcada per la 
crisi sanitària, que ha obligat a 
prendre mesures addicionals 
per frenar la propagació del 
virus, encara que procurant 
no afectar en excés l'activitat 
econòmica del país, ja tocada 
pels mesos de confinament.   
Amb el teló de fons de la bona 
gestió de la crisi sanitària 
que va fer Andorra durant 
el confinament, el país 
encetava al juny la campanya 
amb la incògnita sobre com 

reaccionaria enguany el turisme. 
Les dades de final d'estiu 
semblen esperançadores: 
segons la Unió Hotelera (UH), 
l'agost es tancava amb una 
ocupació propera al 80%. 
La imatge de l'avinguda Meritxell 
plena de mascaretes -el Govern 
va decretar el 14 de juliol 
l'obligatorietat d'aquest sistema 
de protecció en tots els espais 
públics- ja s'ha fet habitual, com 
també la dels grups de persones 
que passegen mantenint la 
distància interpersonal o 
utilitzant el gel hidroalcohòlic 
per assegurar una correcta 
higiene de mans. L'evolució de 

la pandèmia, tant a Andorra 
com a la resta del món, marcarà 
l'esdevenir dels propers mesos.  

L'oferta: natura i història
Com cada estiu, Andorra la 
Vella ha engegat una nova 
edició dels itineraris guiats per 
donar a conèixer als visitants la 
seva riquesa natural, històrica 
i cultural. Entre el 15 de juliol 
i el 5 de setembre s'han ofert 
visites guiades en diferents 
punts d’Andorra la Vella i Santa 
Coloma per mostrar als visitants 
indrets sovint desconeguts. 
Des de sortides als Miradors 
de l’Obaga, fins a visites per 

explorar la Vall d’Enclar i el 
Poble de Santa Coloma. També 
han tornat les excursions a 
la Vall del Madriu-Perafita-
Claror (amb transport inclòs 
fins al punt de sortida de les 
excursions) i l’itinerari combinat 
que transcorre pel pulmó verd 
(el rec del solà i l’Anella verda) i 
pel Centre Històric.  
Vist l’èxit dels estius passats, a 
més, s'han mantingut també els 
itineraris guiats d’estiu acentrats 
en la tradició i la cultura, amb 
passejos al Centre Històric i 
les visites teatralitzades amb 
la història com a fil conductor. 
Així doncs, durant el juliol s'han 
fet els Viatges a través de la 
història i les llegendes de la mà 
de la companyia An-dan-darà, 
i a l'agost, més entregues de 
La Santa, El Rus i El Comte a 
Santa Coloma amb la companyia 
l’Animal de Teatre. 
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Com a novetat, aquest estiu s'ha 
estrenat al barri antic d'Andorra 
la Vella la visita teatralitzada 
L'Anton Fiter i Rossell espera 
una visita, de L’Animal de Teatre, 
i que gira al voltant de la figura 

del doctor Fiter i Rossell, veguer 
episcopal i autor del Manual 
Digest. Conèixer la història 
amb les companyies del país 
és, de fet, una de les activitats 
preferides dels visitants.

Tamarros i el Mercat de la Vall
Una de les grans atraccions de 
l'estiu ha estat, sense dubte, el 
projecte dels tamarros que han 
impulsat els set comuns amb 
Andorra Turisme. Es tracta del 
nou itinerari anomenat Troba 
el tamarro que, amb l'objectiu 
d'apropar a les famílies el 
patrimoni natural del país 
d'una manera lúdica, recorre 
difrents punts del país a través 
d'un circuit. Les famílies que hi 
participen reben a les oficines 
de turisme un fulletó explicatiu 
perquè els infants puguin 
conèixer les característiques 
dels set tamarros, així com la 
seva ubicació. Cadascun compta 
amb un segell per fer una 
marca al llibret... que té regal 
per aquells que aconsegueixen 
completar-lo tot. A Andorra la 
Vella, el tamarro, batejat com 
Andy, es troba a la zona de la 
Comella i durant l'estiu ha rebut 
visites sense parar.
Al turisme de natura se li 
ha sumat de nou aquesta 
temporada el Mercat de la Vall, 
al Centre Històric. Aquesta 
cinquena edició, que va arribar 
al juliol dos mesos més tard 
del que és habitual a causa de 
la crisi sanitària, es du a terme 
cada primer dissabte de mes 

Una cinquantena d'informadors de carrer i guies per ajudar el visitant
El Comú ha incorporat a l'estiu 
177 treballadors eventuals 
(l’any passat en van ser 115) en 
diverses àrees, amb la voluntat 
de contribuir en la recuperació 
econòmica i davant la necessitat 
de més monitors esportius 
i de lleure. D'entre ells, una 
cinquantena de joves han atès 
els visitants com a informadors 
de carrer, a l’Oficina de Turisme 
i com a  guies culturals i de 
muntanya. 

fins l'octubre. Hi han participat 
cada mes una mitjana d'uns 
trenta paradistes amb productes 
agroalimentaris, d’artesania 
creativa i art. I com en altres 
esdeveniments, les mesures 
per evitar la propagació de 
la COVID-19 han obligat a 
reformular la mostra, que 
enguany s'ha fet sense tallers ni 
animacions. La distància entre 
les parades, a més, s’ha ampliat 
a 1,5 metres. 
La iniciativa té l’objectiu 
d’oferir un atractiu afegit al 
barri antic i, alhora, posar en 
valor els productors, artistes i 
artesans d’Andorra. La mostra 
està organitzada per l’àrea de 
Promoció Turística i Comercial 
del Comú i compta amb la 
col·laboració de l’Associació 
de comerciants del Centre 
Històric, els Productors 
agrícoles i artesans d’Andorra 
i l’Associació de creadors 
plàstics La Xarranca. La 
consellera de Desenvolupament 
estratègic i comercial i Projectes 
participatius, Meritxell López, 
exposava el dia de la posada 
en marxa del cinquè Mercat 
que és "una molt bona proposta 
per donar un incentiu turístic 
i comercial a tota la zona del 
Centre Històric".

Concerts al carrer amb el 'Ritmes' per animar l'eix comercial
L'espai de l'antiga caserna de 
bombers ha acollit a l'agost set 
concerts del cicle Ritmes, capital 
musical per animar l'activitat 
de l'eix comercial. Hi ha hagut 
actuacions (sempre respectant 
les mesures de seguretat entre 
els assistents, amb cadires 
separades les unes de les altres) 
amb música de Johny Hallyday, 
havaneres, boogie, woogie i 
swing, música cubana i tributs a 
Madonna i a Bruce Springsteen.

 Campanya televisiva per incentivar el consum
Per contribuir a la reactivació econòmica de la parròquia, el Comú 
feia al juliol una campanya a la televisió. Sota el lema Vine i agafa 
aire, l'espot, rodat en 3 idiomes, posava èmfasi tant en el vessant 
més natural com en l'oferta comercial i el Centre Històric d'Andorra 
la Vella. Com a complement de la campanya genèrica iniciada per 
Andorra Turisme, es va difondre a les televisions autonòmiques de 
Catalunya (TV3), Aragó (Aragón TV) i Madrid (TeleMadrid), així com a 
la zona d'Occitània, Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon a través 
de France 3 Sud Occitània, i a Youtube. 



18CAPITAL.ad :: núm 16 :: octubre 2020 :: pàgina 19CAPITAL.ad :: núm 16 :: octubre 2020 :: pàgina

Art, cinema, oci i natura per als més joves a La Central

Estiu actiu... però amb seguretat
Les vacances escolars d'estiu han servit aquest any als infants i joves per reconnectar amb 
l'activitat després dels mesos de confinament. El casals, les colònies, l'esport i l'Aquaparc han 
tornat amb propostes divertides i diferents, tot i que amb mesures addicionals per evitar contagis. 

Els més menuts no han 
parat quiets aquest estiu. 

El ventall d'activitats que han 
organitzat els departaments 
de Social i Esports per donar 
resposta a les necessitats de 
les famílies durant els mesos 
de vacances escolars al voltant 
del programa Viu l'estiu han 
acollit centenars d'usuaris 
disposats a passar-ho bé sense, 
però, descuidar les mesures de 
seguretat per evitar contagis de 
la COVID-19. 
Així doncs, tant als casals 
d'infants El Llamp i de Santa 
Coloma com als Esports d'Estiu, 
i als Campus esportius que 
impulsen els clubs, s'han fet 
propostes de tot tipus: des de 

sortides a la muntanya fins a 
jocs d'aigua, esports diversos 
i concerts de petit format. Els 
participants s'han organitzat 
en grups de convivència i 
s'han aplicat els protocols de 
seguretat establerts per les 
autoritats sanitàries en les 
diferents instal·lacions. 
De la mateixa manera, també 
s'han reeditat les colònies a Can 
Font, a la localitat gironina de 
Brunyola, amb una seixantena 
de participants distribuïts en dos 
torns.

La proposta més refrescant
L'Aquaparc d'estiu, a més, ha 
tornat per segon any consecutiu 
a l'Estadi Comunal Joan 
Samarra Vila. Uns 3.000 infants 
han gaudit entre el 14 de juliol 
i el 15 d'agost dels jocs d'aigua 
i inflables, que també s'han 
sotmès a un estricte protocol 
de desinfecció per garantir un 

Els joves han aprofitat els 
mesos d'estiu per fer tota mena 
d'activitats a La Central, amb 
un programa ben variat: s'hi 
han fet, entre d'altres, tallers 
per potenciar el vessant artístic 
i creatiu, classes d'acroioga, 
capoeira i tir amb arc, ràfting, 
una sessió de cinefòrum a la 
fresca i diverses sortides a la 
muntanya.

Molta diversió 
a Brunyola

Jocs... i també 
molta música

Desinfecció 
constant

Campus 
esportius

Les colònies que organitza 
cada estiu el departament 
de Social han tingut lloc 
entre el juliol i l'agost 
a Brunyola, Girona, per 
segon any consecutiu.

Els participants als casals 
d'estiu han gaudit a l'agost 
de molta música en directe 
i de ball amb diverses 
actuacions de grups 
infantils. 

Les tasques d'higienització 
dels diversos espais 
de l'Aquaparc han estat 
constants: es feien 
després del pas de cada 
grup de convivència.

A l'agost i la primera 
setmana de setembre 
han tornat els Campus 
esportius Andorra la Vella, 
amb 12 modalitats i la 
participació de 12 clubs.

lleure segur en aquest estiu 
atípic marcat per la pandèmia. 
Davant, novament, de la bona 
acollida de la proposta, el 
Comú té la voluntat de tornar a 

celebrar l'Aquaparc l'estiu vinent 
ja que es tracta d'una oferta 
lúdica i refrescant que dona 
resposta a diferents necessitats. 
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Un nou curs artístic en marxa
L'Institut de Música, l'Escola d'Art i l'Aula de Teatre i Dansa arrencaven a primers de 
setembre la temporada 2020-2021 amb moltes ganes. Música, tallers per potenciar la 
creativitat i l'expressió plàstica, teatre, ballet, fotografia... de tot per a tots els gustos.

Amb l'inici del curs 
acadèmic, les tres escoles 

artístiques de La Llacuna 
(l'Institut de Música, l'Escola 
d'Art i l'Aula de Teatre i Dansa) 
reprenien amb moltes ganes 
l'activitat lectiva a les aules 
després de prop de sis mesos 
de parèntesi a causa de la crisi 
sanitària. Aquest curs 2020-
2021 les tres escoles compten 
amb 436 inscrits (305 a les 
activitats musicals, 75 a l'Escola 
d'Art i 56 a les classes de teatre 
i dansa) i mantenen la mateixa 
línia formativa que tan bona 
resposta ha tingut per part dels 
alumnes i les famílies. 
L'Institut de Música continua 
tant amb l'oferta reglada amb  
els cicles de sensibilització, 
elemental i mitjà, com amb les 
classes adreçades als majors de 
16 anys que no vulguin cursar la 

línia acadèmica. Els instruments 
que s’hi poden aprendre són: 
acordió, clarinet, flauta, guitarra, 
instruments Orff, orgue, piano, 
saxòfon, trompa, trompeta, viola, 
violí i violoncel. 
L'Escola d'Art segueix apostant 
per classes amb diferents 
arts plàstiques adreçades als 

més menuts, mentre que per 
als adults s'ofereixen cursos 
en format de taller obert 
amb sessions de 2 hores, 
o bé cursets monogràfics i 
micromonogràfics
específics de les diferents 
disciplines. Entre les novetats, 
destaquen un curs de ceràmica i 

fotografia als matins, l'ampliació 
del taller de pintura i un 
monogràfic sobre Història 
de l'Art. 
L'Aula de Teatre i dansa 
incorpora el teatre d'adults per 
un dia, que de manera molt 
lúdica i dinàmica introdueix 
els participants al món de la 
interpretació al llarg de 10 
classes que es poden adaptar 
a les necessitats de cadascú. 
Es continua, a més, amb els 
cursos de teatre per a infants i 
joves, així com amb els diferents 
nivells de dansa clàssica. 
També hi ha ballet fit, una nova 
tendència esportiva que no 
requereix ni d'experiència ni de 
coneixements previs i és apta 
per a totes les edats, gèneres
i condició física.

Amb seguretat
Aquest any, de la mateixa 
manera que s'està fent amb 
la resta d'activitats docents, 
els alumnes segueixen un 
seguit de protocols establerts 
per les autoritats sanitàries 
per minimitzar el risc de 
transmissió de la COVID-19, com 
la distància de seguretat, l'ús del 
gel desinfectant i la mascareta, 
entre d'altres.

Un emotiu Consell d'infants virtual
El passat curs escolar 
va ser, sense dubte, un 

dels més atípics en tots els 
sentits. Com tantes altres coses, 
el Consell d'infants es veure 
truncat per la pandèmia i no 
es va poder celebrar com és 
habitual a la sala de Consell 
de Comú. Els representants 
dels alumnes de 5è i 6è dels 
sis centres escolars de la 
parròquia, però, van mantenir 
al juny una emotiva trobada 
telemàtica amb la cònsol major, 
Conxita Marsol, i la consellera 
de Social, Meritxell Pujol, per 

clausurar el curs. Ambdues van 
emplaçar els consellers infantils 
a traslladar als seus successors 

els projectes ja iniciats que amb 
tant d'entusiasme van treballar 
per millorar la parròquia.
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ARRENCA UN NOU CURS AMB 
MOLT D'ART I EN FORMA! 

andorralavella.ad

ESCOLES ARTÍSTIQUES
Aula de teatre i dansa

Escola d'art
Institut de música

+ INFO I INSCRIPCIONS: 
Centre Cultural La Llacuna

730 037

ESPORT
Escoles esportives per a joves i adults
Activitats esportives per a sèniors

+ INFO I INSCRIPCIONS: 
Centre esportiu dels Serradells
730 090

CURS   2020-2021

50 propostes per fer salut
Els clubs esportius, amb el suport del Comú, comencen el nou curs amb activitats de tot 
tipus per a infants, joves, adults i sèniors i seguint tots els protocols sanitaris escaients.

Una cinquantena de 
propostes conformen 

l’oferta esportiva per a aquest 
curs, un seguit d’activitats que 
organitzen els clubs amb el 
suport del Comú per promoure 
hàbits saludables i per a tots els 
gustos i edats. Així doncs, a les 
Escoles esportives (adreçades 
a infants) hi ha un ampli ventall 
d'oferta, des d’esports col·lectius 

(bàsquet, futbol, handbol, rugbi 
i voleibol), fins a gimnàstica 
artística i rítmica, natació, arts 
marcials i disciplines individuals 
(atletisme, ball, escacs, esquí 
alpí, pàdel, tennis i patinatge). 
Per als majors de 16 anys es 
proposa ball, boxa, capoeira, 
fitness, rutines d’entrenament, 
pàdel, 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. 
Totes les activitats es duen a 
terme seguint els preceptius 
protocols establerts pel 
ministeri de Salut per 
minimitzar el risc de transmissió 
de la COVID-19. 

El Comú destina 405.000 euros a 
les subvencions esportives

Andorra la Vella destina 
aquest any una partida de 

405.000 euros per donar suport 
a les entitats que fan activitats 
esportives a la parròquia que 
fomenten l’esport de base 
i l’esport de competició, les 
xarxes associatives, així com 
a les entitats que es dediquen 
a la integració social per mitjà 
de l’esport. El Comú, a més, 
introdueix enguany un paquet 
de mesures per ajudar els 
clubs esportius amb seu a la 
parròquia a pal·liar els efectes 
derivats de la pandèmia.
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Un estiu amb l'agenda plena
Les persones majors de 
60 anys han gaudit aquest 

estiu d'un grapat d'activitats, 
com les caminades populars 
per la parròquia, el tennis taula 
a l’exterior o els itineraris d’art, 
sempre respectant les mesures 
de seguretat.
Una de les que ha tingut més 
èxit ha estat el taller per 
aprendre a afrontar situacions 
d’estrès com la viscuda durant 
el confinament i les setmanes 
posteriors. S'ha celebrat al llarg 
de diferents sessions sobre 
gestió emocional, alimentació, 
exercici físic i noves tecnologies. 
També s'han fet sortides guiades 
per l'avinguda Meritxell per 
recordar, a través d'imatges  
històriques (propietat de l’Arxiu 
Nacional d’Andorra), l'evolució 
de l'eix comercial i el creixement  
econòmic i social que ha viscut 
en el darrer segle.

Trasllat a La Llacuna
El servei de Gent Gran Activa 
del Comú s’ha traslladat, 
des d'aquest mes d'agost, al 

Temporada endarrerida als horts

segon pis del Centre Cultural 
La Llacuna, al carrer Mossèn 
Cinto Verdaguer. L’espai acull 
tant les activitats dels cursos i 
tallers adreçats a les persones 

majors de 60 anys, com el Punt 
d’Informació de la Gent Gran, on 
es gestionen projectes com el 
de l’Aula Magna i els Horts de la 
Margineda. 

Una trentena de padrins 
de la parròquia han 

cultivat aquest any els horts 
situats a La Margineda, un 
projecte liderat per la Fundació 
Julià Reig que es duu a terme 
en unes parcel·les propietat de 
Xavier Cardelús. L’inici de la 
temporada s’ha retardat a causa 
de l’aturada per l’emergència 
sanitària de la COVID-19 durant 
la qual un dels grups de risc 
principals ha estat precisament 
el de la gent gran. 
En tractar-se d’una activitat a 
l’aire lliure, el cultiu dels horts 
va ser el primer dels serveis per 
a la gent gran a poder-se posar 
en marxa.

Enhorabona, campions! 
El Bàsquet Club MoraBanc Andorra lliura al Comú el trofeu de la Lliga catalana 2020, el 
segon de la seva història i que va aconseguir després d'un disputat matx contra el Barça.

El  Bàsquet Club MoraBanc 
Andorra ha volgut lliurar

al Comú d’Andorra la Vella el 
trofeu de la Lliga catalana 2020, 
el segon del seu palmarès i que 
arribava el passat 6 de setembre 
després d'un emocionant partit 
amb el Barça. El 17 de setembre 
president del club, Gorka Aixàs, 
feia entrega del trofeu a la 
cònsol major, Conxita Marsol, 
durant l’acte de presentació 
pública de la nova temporada 
que va tenir lloc al Comú.
L’equip, del qual Andorra la Vella 
és patrocinador, va escollir la 

sala del Consell de Comú com a 
escenari per exposar davant dels 
mitjans de comunicació les bases 
del nou curs. Tots els jugadors, 
amb els capitans de l’equip, Guille 
Colom, David Jelínek i Clevin 
Hannah al capdavant, van posar 
l’accent en el fet que després de 
tancar una temporada excel·lent, 
encaren la del 2020-2021 amb 
ambició i l’objectiu de mantenir 
els bons resultats aconseguits. 
De la seva banda, la cònsol major 
va felicitar l’equip per les fites 
assolides i els va encoratjar a 
continuar amb aquesta bona línia. 

Conxita Marsol va transmetre 
als jugadors que l’equip és una 
referència internacional i que 
ells porten arreu la imatge del 
país.
El MoraBanc Andorra, tot just 
abans d'iniciar la temporada, 
també va lliurar a la parròquia 
la tercera samarreta tricolor 
que llueix enguany i que inclou 
els noms de les 900 persones 
que es van sumar a la campanya 
El partit de la nostra vida per 
recaptar fons per a la lluita 
contra la COVID-19.
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Apel·lem al civisme
El berenador de la Comella 
ha estat aquest estiu 

víctima d'actes vandàlics. En 
dues ocasions, i amb pocs dies 
de diferència, s'han produït 
destrosses en diferents punts. 
Aquest, però, no és un cas 
aïllat. Els serveis comunals 
han detectat actes vandàlics a 
bancs i taules del berenador, 
en altres fonts i trencadisses 
a les teulades de llosa. Davant 
d’aquestes actituds, el Comú 
apel·la a la responsabilitat per 
mantenir correctament un espai 
que és de tots. 

Campanya de la processionària
Les zones boscoses 
de la parròquia s'han 

sotmès, a mitjan setembre, 
als tractaments per combatre 
la processionària. Els comuns 
treballen de forma conjunta 
en la gestió forestal i cada 
temporada es fan controls per 
reduir l'afectació de l'eruga. 

Els productes que s’utilitzen 
en la fumigació, que es fa amb 
helicòpters, són innocus i no 
afecten la salut de les persones 
i animals. L’hàbitat de la 
processionària en tot el país s’ha 
mantingut aquesta primavera 
similar a l’any passat, entorn les 
4.000 hectàrees de bosc.

La xarxa de camins, a punt
El servei de Medi Ambient 
aprofita les èpoques de 

bon temps, com aquest estiu, 
per intensificar les tasques que 
du a terme de manera periòdica 
per mantenir l’àmplia xarxa de 
camins que hi ha a la parròquia. 
A la cinquantena de camins  
marcats i catalogats d'Andorra 
la Vella i Santa Coloma, que 
s’estenen al llarg de més de 
170 quilòmetres, es fan feines 
constants com el desbrossament 
de males herbes, la retirada 
dels arbres trencats a causa 
de temporals o nevades i el 
manteniment de la solera dels 
camins, entre d’altres. 

La diversitat, a debat
Andorra la Vella ha estat 
present aquest any a la 33a 

Diada andorrana de la Universitat 
Catalana d'Estiu (UCE) que 
organitza la Societat Andorrana 
de Ciències (SAC). Enguany la 
jornada, el 22 d'agost, es va 
centrar en la multiculturalitat i 
el conseller de Cultura, Miquel 
Canturri, va pronunciar una 
conferència sobre la Festa de la 
diversitat que se celebra des de fa 
10 anys a la parròquia. 
Durant la ponència va explicar 
que la Festa, que amb el pas 
dels anys ha anat creixent 
fins a estendre's al llarg 
d'una setmana, té per objectiu 
donar a conèixer els diferents 
col·lectius i entitats culturals 
que conviuen al Principat i 

afavorir l'intercanvi entre 
cultures. La Diada andorrana 
té lloc tradicionalment a Prada 
de Conflent però aquest any, 

a causa de les restriccions 
derivades de la COVID-19, s'ha 
hagut de traslladar al Palau de 
Gel de Canillo.

Pictogrames als passos de vianants 
per fer una ciutat més inclusiva
Les set parròquies se sumen a la campanya impulsada per AUTEA per promoure una 
senyalització viària més accessible i segura. A Andorra la Vella n'hi ha prop de l'Escola 
Andorrana d'Andorra la Vella, del Lycée Comte de Foix i de les escoles de Ciutat de Valls.

Les set parròquies 
estrenaven a mitjan 

setembre una nova senyalització 
als passos de vianants 
impulsada per l'Associació 
d'Afectats d'Autisme d'Andorra 
(AUTEA) per fer els nuclis 
urbans més accessibles i 
segurs per tothom. A través 
d'una seqüència de pictogrames 
d'accessibilitat cognitiva 
plasmats als passos de vianants 
(hi ha dibuixos on s'indica a la 
persona que va a peu que ha 
d'aturar-se, mirar, comprovar 
que els vehicles estan aturats i 
creuar) s'ajuda a les persones 
diagnosticades amb algun 
trastorn de l'espectre autista i 
altres col·lectius a travessar els 

carrers de forma segura. 
A Andorra la Vella s'han habilitat 
en tres de les zones amb més 
usuaris en edat escolar: als 
col·legis de Ciutat de Valls, a 
l'Escola Andorrana d'Andorra la 
Vella i el Lycée Comte de Foix. 

Acció internacional
La campanya de difusió, que 
s'emmarca en una acció d'àmbit 
internacional, s'ha fet amb la 
participació de persones amb 
trastorn de l'aspectre autista, 
que han mostrat els passos 
de vianants acompanyats dels 
cònsols. Avui al país hi ha 160 
persones diagnosticades amb 
algun trastorn de l'espectre 
autista.
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Festa del Poble virtual i Sant Joan sense 
falles rodant al Centre Històric
La Festa del Poble també s'ha 
vist enguany alterada per la 
COVID-19. La nit de Sant Joan 
no hi va haver cremada de falles 
al Centre Històric. Els Fallaires 
d’Andorra la Vella van decidir 
anul·lar un acte que cada any 
reuneix centenars de persones, 
tot i que de manera simbòlica sí 

el Jambo Street Music Andorra 
la Vella, previst per al cap de 
setmana del 12 de setembre 
al Centre Històric. Des de 
l'organització ja s'està treballant 
en l’edició de l'any vinent, en la 
que es confia comptar amb tots 
els grups que estaven convocats 
per aquest any, entre els quals 
hi ha Andrea Motis, Marc Parrot, 
Maïa Vidal, Chicharro, Red Pèrill, 
David Bitter, El Tren de la Musa, 
Silent James i Les Antònies 
Darkness, entre d'altres.

Un any sense Festa major
El Comú ha decidit aquest any, per prudència i responsabilitat davant la situació sanitària, 
anul·lar tots els actes de celebració de les festes majors d'Andorra la Vella i Santa Coloma. 

La COVID-19 ha marcat 
sens dubte el pas d'aquest 

2020 i ha obligat a replantejar 
les activitats que impliquen 
importants volums de públic 
per garantir la distància social 
i evitar contagis. Una de les 
decisions més difícils que va 
prendre el Comú aquest estiu va 
ser l'anul·lació dels actes de la 
Festa major d'Andorra la Vella, 
que havia de tenir lloc del 31 
de juliol al 3 d'agost. La difícil 
mesura s'adoptava davant les 
recomanacions sanitàries, que 
indiquen la necessitat d’evitar 
esdeveniments multitudinaris 
i limitar els contactes més 
enllà dels grups de convivència 
habituals. La decisió va ser ben 
rebuda per la ciutadania, que 
va entendre que calia primar la 
salut pública. 
Amb aquesta premissa, ja en un 
primer moment s'havia decidit 

suspendre tots els concerts 
de nit de la Festa major, un 
dels reclams importants de la 
celebració estiuenca: el mateix 
grup Estopa, cap de cartell de 
l'edició d'enguany, va cancel·lar 
motu proprio la seva gira, que 
incloïa Andorra la Vella. 
Fins al darrer moment es 
va valorar mantenir algunes 
activitats que reduïen 
l’essència de la Festa major 
a la mínima expressió però 
es va entendre que limitar 
l’aforament als espectacles 
infantils o als esdeveniments 
de caràcter popular xoca amb 
la democratització dels actes 
populars que, per definició, 
són oberts a tots els ciutadans. 
Així doncs, per exemple, el 
Ball del Contrapàs, una de les 
activitats més tradicionals i que 
aplega cada any centenars de 
persones a la Plaça del Poble 

hagués hagut de quedar reduït 
als dansaires de l’Esbart, sense 
donar la possibilitat al poble de 
participar-hi activament.
I en la mateixa línia, unes 
setmanes més tard també 
s'anunciava l'anul·lació de la 
festa popular de Santa Coloma, 
amb l'acord de la comissió 
de festes, encarregada de 
l'organització dels actes amb 
el suport del Comú. Els actes 
s'havien de celebrar el tercer 
cap de setmana d'agost.
Aquestes mesures s'han pres 
amb el convenciment que, pel 
bé de tots, suposen el pas més 
encertat i amb la voluntat de 
programar futures edicions més 
lluïdes i que puguin comptar 
amb la participació de tothom.

El Jambo es trasllada al 2021
Un altre dels esdeveniments que 
haurà d'esperar fins el 2021 és 

que es fer la rebuda de la Flama 
del Canigó a la plaça del Consell 
General. Tampoc hi va haver 
foguera, ni cap concert de rumba 
el dia 24. No obstant això, el 
Comú va voler que els ciutadans 
festegessin igualment la jornada 
i el dia de Sant Joan va estrenar 
a través de les xarxes socials 

una rumba d'Els Pali que parla 
de la Festa del Poble i de la 
situació actual. El videoclip 
de la cançó, que dona un 
missatge d’ànims i positivisme, 
està enregistrat en indrets 
emblemàtics de la parròquia, 
com el Centre Històric i la Plaça 
del Poble.
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L'Arxiu comunal d'Andorra la Vella presenta

Qui era el mestre Xavier Plana?
Un carrer del barri de Ciutat de Valls porta el seu nom des de fa més de 30 anys. Xavier 
Plana va ser un mestre de l'escola espanyola que va deixar petjada en el seu alumnat.

Les escoles de Ciutat de 
Valls es van construir 

entre 1962 i 1965 per donar 
resposta al creixement 
demogràfic experimentat durant 
la segona meitat del segle 
XX. Anteriorment, les classes 
s'impartien a la Casa de la 
Vall, l’antiga casa del Quart i al 
carrer de la Llacuna. En aquelles 
dècades diversos professors 
-andorrans i nouvinguts- van 
impartir classes tant al sistema 
espanyol com al francès. Entre 
ells, el mestre del sistema 
espanyol Xavier Plana Sala 
-natural de Fígols d'Organyà 
(Lleida)-, a qui els alumnes 
recorden com un professor 

exigent i implicat en les diverses 
matèries que impartia i amb 
molta sensibilitat pedagògica. 
A tall d'exemple, va impulsar 
com a activitat de conscienciació 
mediambiental un vedat forestal 
escolar al solà d’Andorra la 
Vella, amb un patronatge 
comandat pel Quart i amb una 
comissió integrada pel cònsol, el 
mestre, el sacerdot, 2 pares de 
família i 2 persones titulades.
Va ser docent de l’escola 
espanyola des del 1943, i
després haver-ho estat a França. 
Aficionat a les lletres, el cant i la 
poesia, es va casar amb Maria 
Bregolat de cal Roy d’Andorra,  
va tenir dos fills, Xavier i Joan

Maria, i es va integrar i implicar 
plenament en la societat 
andorrana. De fet, va ser 
president del Centre Moral i 
Recreatiu d’Andorra entre 1949 
i 1953.
Va morir el 30 d’octubre de 1985 
i dos anys després de la seva 
mort, el 1987, el Comú d’Andorra 
la Vella el va homenatjar 
dedicant-li un carrer que
anteriorment s’anomenava Camí 
del Solà, en un acte presidit 
pel cònsol Manel Pons que va 
comptar amb una nombrosa 
representació d'antics alumnes. 
El Document del mes de l'agost, 
que elabora l'Arxiu Comunal, 
recorda la seva figura.

'El document del mes'

consulta'l a andorralavella.ad

TEMPORADA DE

LÍQUID DANSA: CAIXA O FAIXA
DIJOUS 22 I DIVENDRES 23 D’OCTUBRE, 21.30 H
Centre de Congressos - Andorra la Vella
15 €

DAGOLL DAGOM, LA BRUTAL 
I T DE TEATRE:  
T’ESTIMO SI HE BEGUT
DIJOUS 5 DE NOVEMBRE, 21.30 H
Centre de Congressos - Andorra la Vella
20 €

PEP PLAZA 
& BIG BAND JAZZ MARESME:
JAZZ SOM AQUÍ
DIJOUS 3 DE DESEMBRE, 21.30 H
Centre de Congressos - Andorra la Vella
20 €

ESPAIS SEGURS CONTRA LA COVID-19
L’auditori del Centre de Congressos han pres tota una sèrie de mesures 
perquè puguis tornar als teatres amb la major garantia possible.

+ INFO: www.andorralavella.ad

57a TEMPORADA DE TEATRE 
Andorra la Vella - Sant julià de Lòria

octubre 2020 - gener 2021

Espectacles d’Andorra la Vella

VENDA DE LOCALITATS
A Internet: www.andorralavella.ad/entrades 
A Andorra la Vella:
Àrea de Cultura - Centre Cultural la Llacuna - c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 - Tel.: 730 037 
O� cina 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:
Centre de Congressos d’Andorra la Vella: plaça del Poble - Tel.: 730 005




