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Editorial
Mai no havíem dipositat tantes esperances i bons
desitjos en esgotar un calendari i encetar-ne un de
nou. Aviat farà un any que la pandèmia va irrompre
a les nostres vides per modificar-ne de manera
substancial alguns aspectes. La crisi sanitària ha
derivat en una crisi econòmica que afecta de ple
diversos sectors, com tots aquells relacionats amb
el turisme. Hem passat un Nadal sense les multituds
de visitants que habitualment omplien els nostres
carrers durant les vacances d’hivern. Han estat
unes festes atípiques, amb proves diagnòstiques
per evitar la propagació del tan temut virus, alhora

que s’anunciava l’inici de la distribució d’una vacuna
en la qual el món sencer diposita l’esperança de
tornar a la normalitat. El Comú d’Andorra la Vella
deixa enrere un 2020 en el qual les prioritats han
canviat respecte de les previsions del gener passat
i s’han centrat en la gestió de la pandèmia i la
implantació de mesures per ajudar els ciutadans i
els sectors tocats de ple per la crisi, com els bars,
restaurants, hotels o comerços. I seguirem estant al
seu costat generant riquesa i impulsant polítiques
per mantenir treball i activitat.
comunicacio@comuandorra.ad
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Quin és el racó d'Andorra la Vella que més t'agrada?
Penja'l a les xarxes del Comú amb l'etiqueta #andorracapital!
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contribuir a reactivar l’economia
i mantenir o generar llocs de
treball. En aquest sentit, el
Consell de Comú adjudicava
aquest desembre treballs
per un import proper al milió
d’euros. D’una banda, avançava
la reforma i l’embelliment d’una
nova fase de l’avinguda d’Enclar
-entre la nova rambla de La
Margineda i l’Espai Columba-,
adjudicada a Treballs Públics
Comesa per un valor de 590.368
euros i un període d’execució
de 4 mesos. De l’altra, es
donava llum verd a l’adjudicació
a l’empresa Locubsa de les
obres per fer de vianants el
carrer Callaueta en el marc de
pla integral de reactivació de
Riberaygua i Travesseres. Els
treballs requeriran una inversió
de 380.845 euros i 2 mesos
d’execució.

Ajuts directes per pal·liar la pandèmia
Les restriccions sanitàries i la limitació de mobilitat dels territoris veïns han tingut
conseqüències econòmiques en molts negocis que el Comú ha volgut mitigar rebaixant la
càrrega fiscal. L'ajuda directa que s'ha atorgat suma prop de 900.000 euros.
El Consell de Comú ha
acordat diverses accions
per contribuir a mitigar els
efectes econòmics de la
pandèmia i fer menys feixuga
la càrrega econòmica dels
negocis d’Andorra la Vella i
Santa Coloma. Al desembre,
s’aprovava una nova ordinació
tributària que preveu que als
bars, restaurants, comerços

i hotels, se’ls retorni aquest
gener automàticament, sense
haver de fer cap tràmit, la part
proporcional de l’impost de
radicació i les taxes associades
d'higiene i enllumenat
corresponent als mesos de
novembre i desembre. La
mesura pretén beneficiar els
establiments afectats per
les restriccions sanitàries

imposades a final d’any, així
com per la limitació de l’entrada
de turistes a causa dels
confinaments perimetrals dels
territoris veïns. En total, són
gairebé 300.000 euros en ajudes
directes, que se sumen als prop
de 600.000 que, amb el mateix
objectiu, el Comú d’Andorra
la Vella va deixar d’ingressar
en concepte d’impost de

radicació comercial i de les
taxes associades corresponents
als dies que els negocis van
haver de tancar o limitar molt
la seva activitat a causa del
confinament a la primavera. En
total, doncs, els ajuts directes
als establiments de la parròquia
l'any 2020 ascendeixen a uns
900.000 euros.
Foment de l'obra pública
El Comú també ha emprès en
els darrers mesos un paquet
d’accions més ampli per fer
front a les conseqüències
derivades de la pandèmia com
el foment de l’obra pública per

Més de 4 milions, de moment
El pla de xoc impulsat pel Comú
per contribuir a pal·liar les
conseqüències econòmiques
de la COVID-19 supera
actualment els 4 milions
d’euros en mesures directes i
indirectes. D’aquests, 2 milions
corresponen a l'aportació com a
corresponsabilitat institucional
al fons de solidaritat del Govern
(els treballadors de negocis
d'Andorra la Vella són els que
més ajudes reben del Govern
-un terç del país- en concepte
de prestacions corresponents
a expedients de regulació
temporal d'ocupació -ERTO- o
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suspensions temporals de
feina).
El Comú ha ampliat, a més,
la partida destinada a l’acció
social general. És una mesura
preventiva, si bé els serveis
socials no han constatat un
increment de la demanda
d’ajudes en relació a altres anys.
La resta de mesures tenen
per objectiu rebaixar la pressió
fiscal. Concretament, amb
la reducció del 50% en la
factura de l’aigua del segon
trimestre tant a particulars
com a empreses (el Comú deixa
d’ingressar 227.445 euros) i
l’aixecament de les barreres
dels pàrquings horitzontals
durant el confinament (ha
suposat un menyscapte proper
als 700.000 euros). A més,
també s’han dut a terme accions
per reactivar el comerç (una
campanya a la televisió i les
xarxes a França i Espanya per
promocionar la parròquia,
subvencions als comerciants per
fer formacions sobre negocis
a la xarxa, i més espais per als
bars i restaurants per ampliar
les terrasses); s’han incrementat
les contractacions de personal
eventual durant l’estiu per
cobrir les necessitats derivades
dels protocols sanitaris i
contribuir a generar ocupació
(170 eventuals, 48 treballadors
addicionals respecte anys
anteriors) i s’han atorgat
ajudes als clubs esportius per
contribuir a rebaixar la despesa.

NOTÍCIES BREUS
405.000 euros en
subvencions
esportives

El Comú ha aprovat les
subvencions esportives per a
la temporada 2020-2021per
un valor de 405.000 euros
amb l’objectiu de donar suport
a les entitats que realitzen

activitats a Andorra la Vella.
Aquestes ajudes directes es
distribueixen en 53 sol·licituds
que s’han resolt favorablement i
5 programes esportius diferents.
A les subvencions se sumen
altres accions com la cessió
gratuïta d'instal·lacions i suport
per poder fer campus esportius.

El Comú lliura a
Càritas un xec de
30.609 euros

La cònsol major, Conxita Marsol;
el cònsol menor, David Astrié; i
el conseller de la minoria, Sergi
González, van lliurar a final de
desembre un xec de 30.609
euros a Càritas Andorrana.

L’import correspon a la reducció
salarial que el Consell de Comú
del 23 de juliol va acordar per
unanimitat aplicar als salaris
dels cònsols i consellers, i del
personal de relació especial,
per contribuir a fer front a les
necessitats derivades de la
pandèmia.

Impuls per fer del
Parc Central un
referent cultural

El Comú treu a concurs la
concessió de l’antic barrestaurant per emplaçarhi un espai gastronòmic,
artístic i cultural, i dinamitzar
econòmicament la zona. Aquesta

nova concessió suposarà
també un complement a la
ubicació provisional de la sala
d’exposicions del Govern, que
es traslladarà al mateix Parc
Central durant aquest any i hi
romandrà fins que no estigui
construït el nou espai expositiu a
l’avinguda Meritxell.
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Els consellers més joves
46,7 milions als comptes del 2021
El Consell de Comú aprova el pressupost d'aquest exercici, que preveu 10,6 milions
d'inversions. Entre les millores, destaquen la remodelació de la plaça de la Rotonda i els
entorns i actuacions per afavorir la mobilitat a peu arreu de la parròquia.
El Consell de Comú
aprovava el 16 de
desembre el pressupost
del 2021, que ascendeix a
46.737.174,88 euros, un 6,05%
inferior als comptes del 2020,
i que preveu 10,6 milions
d’inversions. Entre aquestes,
destaca la remodelació de
la plaça de la Rotonda i dels
voltants (2 milions d’euros)
amb la voluntat de reforçar la
connexió entre la part alta i
la baixa de la zona comercial
principal i ampliar l’espai per als
vianants resseguint el passeig
del riu entre la rotonda de la
Dama de Gel i el carrer Prat
de la Creu. En aquesta línia,
també s’ampliaran les zones
per a vianants a Prada Ramon
i es finalitzarà el passeig que
connecta l’Estació Nacional
d’autobusos amb el Centre
històric (300.000 euros), es
renovarà la barana del rec
de l’Obac (105.000 euros) i es
faran treballs de protecció de
caiguda de blocs a la zona de la

Gavernera (200.000 euros).
El pressupost reserva 100.000
euros per arranjar voreres
malmeses.
Centre de la bicicleta
En aquest exercici també
s' habilitarà el Centre de la
bicicleta al carrer Prat de
la Creu (1,3 milions), que
exposarà una de les col·leccions
més importants d’Europa,
i inversions diverses per
millorar la mobilitat. Així doncs,
s’instal·laran als aparcaments
comunals plaques fotovoltaiques
(150.000 euros) i càmeres
de lectura de matrícules
(110.000 euros), i es renovaran
els parquímetres amb nous
sistemes de pagament (570.000
euros). També es renovaran
els ascensors de l’aparcament
Centre Ciutat que uneixen el
carrer Prat de la Creu amb
la Plaça del Poble (100.000
euros) i se seguirà substituïnt
l’enllumenat tradicional pel
sistema LED per estalviar

energia (87.700 euros).
En l’àmbit social, s’arranjarà la
façana i l’interior dels pisos de
l’Hostal Calones, tot millorant-ne
l’accessibilitat (150.000 euros), i
es traslladarà La Central i altres
serveis nacionals a l’Estadi
Comunal per afavorir la pràctica
de l’esport entre el jovent
(100.000 euros).
El pressupost per a ajudes
socials s’amplia davant
eventuals necessitats derivades
de la crisi econòmica.
Es mantenen les despeses de
consums de béns corrents i
serveis, i també de personal,
amb una possible ampliació de
les contractacions d’eventuals
per contribuir a pal·liar els
efectes de la pandèmia.
Durant aquest any no s’apujaran
els preus de les taxes i els
impostos existents.
La previsió de deute al final de
l’exercici és del 68,6% -quan el
límit màxim permès és el 200%
de la mitjana dels ingressos dels
darrers 3 anys-.

Un autocinema, jardins verticals i un parc infantil adaptat a joves amb discapacitats. Són
algunes de les propostes que fan aquest curs els escolars d'Andorra la Vella per millorar
la parròquia a través del Consell d'Infants.
A final de novembre
es constituïa el cinquè
Consell d’Infants d’Andorra
la Vella en una sessió que
donava el tret de sortida al
curs 2020-2021 i que es va
celebrar de manera telemàtica
a causa de les restriccions
derivades de la COVID-19. En
el consell d'obertura, els dotze
representants infantils de 5è i
6è dels sis centres educatius de
primària de la parròquia van fer
cinc cèntims dels projectes que
treballaran durant el curs per
millorar la parròquia.
Així doncs, des del British
College of Andorra aposten
per crear un seguit de jardins

verticals distribuïts en diversos
punts d’Andorra la Vella amb
el triple objectiu de millorar
la qualitat de l’aire, conservar
la imatge del paisatge del
país i guarnir la parròquia.
Els alumnes del Col·legi Anna
Maria Janer, de la seva banda,
treballaran en el projecte d’un
autocinema itinerant amb
entrada gratuïta durant els
mesos d’estiu, mentre que des
del Col·legi Sant Ermengol
proposen parcs per a joves i
instal·lacions adaptades per a
nois i noies amb discapacitat.
L'Escola andorrana d’Andorra
la Vella treballa amb la idea
d’instal·lar un sistema de

xarxes als tubs que arriben al
riu per garantir-ne la neteja i
preservar el medi ambient, i a
l’Escola francesa d’Andorra la
Vella proposen horts ecològics
als col·legis per contribuir a
promoure una alimentació
saludable. Finalment, des de
l’Escola francesa de Santa
Coloma han recuperat el
projecte que van iniciar els seus
antecessors el curs passat (el
Consell d’Infants es va veure
truncat per la pandèmia i les
accions no es van poder tirar
endavant) consistent a construir
casetes per als ocells per
combatre la processionària i fer
espais per als gats abandonats
amb la col·laboració de l’Escola
Meritxell i els alumnes de l’Aula
taller.
Tot plegat es debatrà i es
defensarà a la sessió de Consell
d'infants del juny vinent.
La cònsol major, Conxita Marsol,
va valorar molt positivament
totes les idees i va encoratjar els
escolars a treballar-les durant
el curs. També els va felicitar
per la il·lusió i per les ganes
d'implicar-se en les qüestions
que ens afecten a tots.
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Meritxell López: "Hem d'estar ara
més que mai al costat del comerç"
La consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial
i Projectes Participatius té 29 anys i s'ha estrenat en
política l'any de la pandèmia. El suport al teixit comercial
i l'inici de nous projectes per implicar la ciutadania són
els eixos de la seva acció a l'equip de govern.

amb l'objectiu d'aportar a les
empreses de la parròquia
recursos per millorar la gestió
dels seus negocis.
La pandèmia ha fet anul·lar,
a més, els principals
esdeveniments de l'any, com la
Fira que s'ha suspès per primer
cop en 42 anys...
No va ser fàcil decidir-ho, i per
això vam apostar fortament per
mantenir el Poblet de Nadal
i, tot i que malauradament
sense turistes, era necessari
dinamitzar el comerç i aportar
il·lusió a la canalla i, en general,
a tots els ciutadans. Seguirem
expectants a la situació sanitària
i apostant per esdeveniments
de dinamització, molt ben
valorats pel teixit comercial,
amb qui seguirem treballant i
escoltant per atendre les seves
necessitats.

Ara fa un any que es
va incorporar a un
equip de govern que combina
experiència i joventut.
Com arriba a la política?
Vaig estudiar Administració
i Direcció d'Empreses,
treballava al sector privat i
sempre he tingut interès en el
desenvolupament econòmic i
social.
M'atreu participar en un
projecte amb una aplicació
real que incideix en el dia a
dia de les persones. M'agrada
la política comunal perquè es
tiren endavant projectes que es
poden materialitzar al llarg d'un
mandat. És una experiència molt
enriquidora que recomano als
joves: involucrar-se en política
aporta una visió global en
projectes que afecten el dia a dia
de tothom.

Deixem enrere un any anòmal,
amb un impacte econòmic molt
fort en el comerç, un dels pilars
de la seva conselleria.
És el motor de l'economia
de la parròquia i, és clar, les
limitacions per l'arribada
de turistes i les restriccions
sanitàries han condicionat el
dia a dia. Tenim molt clar des
del Comú que hem d'estar,
ara més que mai, al costat del
comerç i evitar la pèrdua de
llocs de treball. Per això no
hem cobrat als negocis de la
parròquia l'impost de radicació
ni les taxes associades d'higiene
i enllumentat tant durant
els mesos de confinament
a la primavera, com ara al
novembre i desembre. I a
més, hem impulsat mesures
com la subvenció al 100% de
cursos de la Cambra de Comerç
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Dol nacional per la mort de Valéry
Giscard d'Estaing i Òscar Ribas
Andorra ha viscut aquest
desembre dol nacional per la
mort, el dia 3, de Valéry Giscard
d'Estaing, qui va ser va ser
copríncep francès entre 1974 i
1981 i president de la República
francesa durant 7 anys. Dues
setmanes més tard, el dia 18, el
país acomiadava també Òscar
Ribas Reig, qui va ser primer
cap de Govern de la història
del país i va estar al capdavant
de l'executiu durant quatre
períodes: del 1982 al 1984;
entre 1990 i 1992 en un mandat
marcat per la preparació de
la Carta Magna; entre 1992 i
el 1993 amb l'aprovació de la
Constitució i l'entrada d'Andorra

a les Nacions Unides (ONU); i
durant l'any 1994.
El Govern va decretar tres
dies de dol nacional pel decés,
als 94 anys d'edat, de Giscard
d'Estaing, i un dia per la mort als

84 anys d'Òscar Ribas. Des de
l'executiu també es va habilitar
un llibre de condolences a
l'edifici administratiu perquè
tothom que ho volgués els fes un
homenatge ciutadà.

Andorra la Vella defensa a l'ONU
el model de ciutat per a vianants

En què treballa l'àrea de
Projectes participatius?
En incorporar processos per
fer les decisions comunals
més properes als ciutadans.
Ja hi ha canals molt directes,
com les xarxes socials o l'Espai
Ciutadà, però volem anar més
enllà implantant aquest any
per primer cop un procés de
pressupost participatiu en què
els ciutadans proposin i triïn el
projecte que més s'adigui a les
seves inqiuetuds.
Un desig per Andorra.
Que amb la vacuna arribem a
la immunitat de grup, que la
situació sanitària es normalitzi,
torni a revifar el sector turístic i
es reactivi l'economia. Andorra
ha de seguir sent un dels destins
de proximitat de referència
atractiu i de confiança.
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La cònsol major d'Andorra
la Vella, Conxita Marsol, va
participar el passat 6 d'octubre
al Fòrum d’Alcaldes de la
Comissió Econòmica de les

Nacions Unides per Europa
(UNECE) celebrat al Palau de les
Nacions de Ginebra (Suïssa). Va
intervenir de manera telemàtica
per exposar com afronta

Andorra la crisi derivada de la
pandèmia, així com el model de
transformació de la parròquia
que posa els vianants al centre
de les accions.
Entre d'altres, va posar de
manifest que la crisi sanitària
ha evidenciat la necessitat de
disposar de zones àmplies
de passeig i grans espais,
seguint la política de pacificació
desenvolupada els darrers anys,
i de transformar la parròquia en
una ciutat per viure-hi.
El Fòrum d’Alcaldes va reunir
líders de ciutats capitals
europees com Viena, Praga,
Budapest, Sarajevo o Belgrad;
d’altres com Milà, Glasgow o
San Marino; i fins i tot de fora
de la UE com Pittsburgh (EUA) i
Victoria (Canadà).
En total, hi van participar una
quarantena d’alcaldes.
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El cadastre: l'eina imprescindible
de registre dels béns immobles
El cadastre d'Andorra la Vella es posa a exposició pública després de més de 3 anys de
feina per delimitar i comptabilitzar totes les unitats de la parròquia i una inversió d'1,3
milions. Era una assignatura pendent, per imposició legal, que aporta seguretat jurídica.
A final de desembre el
Comú aprovava de manera
provisional el cadastre de la
parròquia per posar-lo a
informació pública. Aquest
document és, per tant, el primer
cadastre de concepció moderna
de què disposa Andorra la Vella
després dels que s'havien fet a
l’època: el més antic, que data de
1910, i el darrer que hi havia, del
1947.
Però què és el cadastre? I quin
paper té aquest document en el
dia a dia de l’administració? Es
tracta d'un registre administratiu
en el qual s'inscriuen els
béns immobles que hi ha a
la parròquia i que descriu
les característiques físiques,
jurídiques i econòmiques de

cadascun d’ells. Representa de
manera fidel el territori, amb
la precisió tècnica dels treballs
topogràfics. Fruit d'aquesta
concepció, el nou cadastre
comunal garanteix una seguretat
jurídica tant als particulars
com a l’administració, al mateix
temps que millora de manera
significativa l'eficàcia i eficiència
del Comú sobre tots aquells
àmbits de gestió que apareguin
sobre el territori (Medi
ambient, Urbanisme, Promoció
econòmica...).
És obligatori inscriure al
cadastre parroquial els béns
immobles, les persones titulars
de drets que es posseeixen
sobre els mateixos, així com
els canvis que, amb el temps,

s'hi vagin introduïnt per tenir la
informació al més actualitzada
possible.
El procés d’obtenció de dades
i creació de la cartografia
cadastral ha suposat un
treball de més de 3 anys i una
inversió d’1,3 milions d’euros.
Aquesta feina de confecció s'ha
fraccionat en tres fases, que
van començar al 2016 amb
l'adquisició d'un programari
d'informació territorial adaptat
a les necessitats de cadastre.
Més endavant, en una segona
fase entre el 2017 i el 2018,
es van unificar les diferents
bases de dades que hi havia al
Comú i es va crear la matriu
cadastral. En l'última fase, la
més visible per als ciutadans

i que s'ha desenvolupat entre
el 2018 i el 2020, la feina s'ha
centrat a obtenir dades i crear
la cartografia rústica i urbana.
Per fer-ho possible es va
convocar els propietaris per
fer les pertinents delimitacions
de terrenys per a un total de
83 polígons cadastrals, 71 dels
quals urbans i 12 de rústics.
El resultat és la creació d'aquest
cadastre modern, integrat,
provisionalment, per 2.070
parcel·les, 1.617 edificis i
61.098 unitats cadastrals (aquí
s'inclouen des d'habitatges fins
a locals i places d'aparcament,
entre d'altres). Aquesta feina no
hagués estat possible sense la
col·laboració i implicació de tots
els ciutadans que han aportat
els seus coneixements del
territori.
Exposició pública fins el març
El cadastre d'Andorra la Vella
està sotmès fins al 30 de
març d'enguany al període
d'exposició pública, i per

1.617

edificis

2.070

parcel·les

A la parròquia hi ha més de
1.600 edificis i 61.098 unitats
cadastrals (habitatges, locals,
aparcaments...).

A Andorra la Vella i Santa
Coloma, segons el darrer
recompte cadastral, hi ha més
de 2.000 parcel·les.
tant, pot ser complementat
o modificat pels propietaris
mitjançant la presentació
d'al·legacions, aportant-hi les
dades que considerin oportunes
(plànols, escriptures, títols
de propietat...). Un cop el
document s'aprovi de manera
definitiva, i com a instrument
viu que és, el cadastre se
sotmetrà a una actualització

11

83

polígons cadastrals

10

mesos

En el procés de recollida
de dades s'han registrat
71 polígons urbans i 12 de
rústics.

Els actes de delimitació entre
els veïns i els tècnics han
requerit trobades permanents
per obtenir informació.

continuada en el temps i s'anirà
modificant d'acord amb les
diferents variacions de les
característiques de cadascuna
de les unitats immobiliàries que
el composen.
Tota la informació cadastral
es pot consultar a la web del
Comú a través de l'adreça sit.
andorralavella.ad/cadastre/
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Seu dels premis CEA 2020 per
reconèixer la tasca dels empresaris

Primera visita oficial del nou
ambaixador de França a Andorra

La cònsol major adreça al col·lectiu un missatge d'optimisme i d'unió per afrontar la
situació derivada de la crisi i ressalta que el Comú continuarà en els propers anys fent
inversions per promoure l'obra pública.

Jean-Claude Tribolet referma la voluntat de col·laboració estreta amb la capital

El Centre de Congressos
va ser el 13 d'octubre
la seu de l'acte d'entrega dels
premis CEA 2020, que atorga
la Confederació Empresarial
Andorrana en reconeixement
a la tasca dels empresaris
i personalitats del país. La
cònsol major, Conxita Marsol,
va ser l'encarregada d'obrir
l'esdeveniment amb un
parlament en què va transmetre
un missatge d'optimisme i
d'unió per afrontar la situació
excepcional derivada de la
pandèmia. Va ressaltar la
responsabilitat de generar
confiança i d'ajudar a tirar
endavant el teixit empresarial,
alhora que va recordar que
Andorra la Vella concentra,
amb prop de 4.000 negocis,
una bona part de l’activitat
nacional. També va remarcar
que en els darrers 4 anys el
Comú ha invertit en obra pública
més de 40 milions d’euros i

que hi continuarà invertint,
tirant endavant projectes
urbanístics.Els premis CEA
van guardonar Rosa Pons,
propietària de la Joieria Suïssa,
amb el premi a la Trajectòria
Empresarial; Joel Font, de la
Casa Raubert, reconegut per
Emprenedoria i/o Innovació;
i l’empresa Nice Tec, per la
Projecció Internacional. El Grup
Heracles va rebre el guardó
de la Sostenibilitat, i Via Moda

va obtenir el reconeixement a
l’Empresa Inclusiva. Pel que
fa a les tres noves distincions,
Albert Gomà, de l’empresa Vital,
es va endur el premi a favor de
les microempreses; Andbus va
ser reconegut per la promoció
de la igualtat; i Angelina Mas
va rebre el guardó als pioners
d’Andorra. Per a David Aguilar va
ser el Reconeixement personal
a l’activitat de promoció de la
Marca Andorra.

Intercanvi d'experiències amb Perú
La cònsol major d’Andorra
la Vella, Conxita Marsol, es
va entrevistar telemàticament el
novembre passat amb l’alcalde
de Miraflores, Lima (Perú),
Luis Molina, per intercanviar
experiències sobre mobilitat
sostenible. El dirigent peruà
tenia interès a conèixer el model
de pacificació desenvolupat per
Andorra la Vella els darrers
anys, i en el qual es prioritzen
les zones per als vianants.
De fet, Miraflores, que té
dotze quilòmetres de passeig

marítim i comparteix amb
Andorra la Vella el fet de ser
territori molt turístic, està
recuperant les zones dedicades
al passeig. Andorra la Vella i
la municipalidad de Miraflores
intercanviaran experiències
tècniques en aquest àmbit. De
fet, l'alcalde peruà va mostrar
interès a establir vincles amb
la parròquia després de la
trobada efectuada pel ministre
de Presidència, Economia i
Empresa, Jordi Gallardo, el
passat febrer al seu país.

El nou ambaixador de
França a Andorra, JeanClaude Tribolet, va visitar
oficialment el Comú d'Andorra
la Vella a primers d'octubre, poc
després d'accedir al càrrec en
substitució de Jocelyn Caballero.
Va ser rebut pels cònsols
major i menor, Conxita Marsol
i David Astrié, en una reunió
celebrada al despatx oficial en
què ambdues parts van coincidir
en la voluntat de continuar
col·laborant de manera estreta
en diversos àmbits, sobretot pel
que fa a la programació de les
temporades culturals. En aquest
sentit, els dos cònsols van
manifestar la bona predisposició
per continuar enfortint les
actuals excel·lents relacions
amb l’estat veí del nord.
Signatura del Llibre d'or
L’ambaixador de França a
Andorra va culminar la visita
amb la signatura del Llibre d’or
del Comú d'Andorra la Vella.
Jean-Claude Tribolet va saber

arran de la visita oficial, que la
primera persona que va signarlo va ser l’excopríncep François
Mitterrand el setembre de 1986
durant la seva estada al país.
La incorporació del diplomàtic

va tenir lloc un any després de
la visita del copríncep francès,
Emmanuel Macron, que també
va plasmar la seva signatura
al despatx oficial de la Casa
comuna.

Col·laboració cultural amb Portugal
Andorra la Vella i
Portugal intensificaran
les col·laboracions en matèria
cultural, amb la inclusió en la
programació cultural de música
portuguesa, com els fados. Així
es va acordar en la visita oficial
al Comú de la cònsol general de
Portugal a Barcelona, Ana Coelho,
i el cònsol honorari de Portugal
a Andorra, José Manuel Da Silva.
La cònsol major, Conxita Marsol,
i el conseller de Cultura, Miquel
Canturri, els van rebre al despatx
oficial.
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Com viuen els joves la pandèmia?
L'audiovisual 'Altaveu jove', impulsat per Elisabeth Almiñana i que s'ha fet arribar al
Consell d'Europa, narra les vivències del col·lectiu davant del canvi de paradigma que ha
imposat la COVID.
"Potser ens ha fet falta
parar per adonar-nos
que som veïns, que ens veiem
cada dia i que potser no ens
saludem, però que ara estem
lluitant i aplaudint tots junts
per tot el que està passant...
és quelcom molt maco que ens
ha portat el confinament". És
una de les reflexions d'un dels
testimonis d'Altaveu jove, un
projecte audiovisual elaborat
per la jove d'Andorra la Vella
Elisabeth Almiñana per donar
veu al col·lectiu d'Andorra i
explicar com aquest ha viscut
la pandèmia i el confinament
a causa de la COVID-19. La
iniciativa s'emmarca en un
projecte d'àmbit europeu, sota
el paraigua del Congrés dels
Poders Locals i Regionals del
Consell d'Europa. Elisabeth
Almiñana va ser escollida al
2020 representant juvenil
d'Andorra davant d'aquest
organisme, que des del 2014

convida joves de cada Estat
membre a les sessions que
celebren dos cops a l'any per
apropar el col·lectiu a la política.
Un any atípic en tots els àmbits
Habitualment, els treballs que
es desenvolupen en aquestes
sessions es presenten davant de
tots els països membres però,
en aquesta ocasió i a causa de
la pandèmia, no s'han pogut
celebrar ni la 38a ni la 39a

sessió del Congrés de Poders
Locals i Regionals. El reportatge
s'ha fet arribar igualment al
Consell d'Europa per exposar la
visió dels joves del país.
L'audiovisual té el suport
econòmic i d'assessorament del
departament de Joventut del
Comú d'Andorra la Vella i del
Fòrum Nacional de la Joventut i
es va presentar al públic el 9 de
desembre en un acte al Teatre
Comunal.

15

La plaça del Poble i el carrer de la
Vall ja estan connectats
La passarel·la durà el nom de l'excònsol major Rosa Ferrer i ofereix un mirador imponent.
La plaça del Poble i el
carrer de la Vall ja estan
units a través d'una passarel·la,
una infraestructura que
incorpora un mirador per oferir
unes impressionants vistes de la
parròquia.
El projecte respon al compromís
adquirit pel Govern, mitjançant
el conveni signat el 17 de
febrer del 2010 entre el Consell
General, el Govern i el Comú
d'Andorra la Vella, segons el

qual l'executiu n'ha assumit
íntegrament les despeses de
construcció.
Amb aquesta obra la parròquia
suma una nova via de
comunicació per a vianants amb
el Centre Històric i, alhora, un
punt més d’atracció a la zona.
El pas elevat té una longitud de
29,5 metres i una amplada de
4. És una estructura metàl·lica
tancada, realitzada en acer
d’alta resistència. L’equipament

es recolza, a més, sobre una
columna central ancorada al
terra. Com a peculiaritat, la
passarel·la té vidre trepitjable al
terra, el que amplia la sensació
de sobrevol als usuaris.
Proves de càrrega
A primers de desembre s'hi
van fer un seguit de proves
de càrrega espectaculars per
comprovar que l'estructura
està preparada per suportar
grans quantitats de pes: s'hi van
col·locar de manera simultània
diverses piscines plenes d'aigua
amb fins a 30 tones.
La passarel·la portarà el nom
de Rosa Ferrer, que va ser
cònsol major d'Andorra la Vella
entre els anys 2008 i 2015.
L'espai es dedica a l'excònsol
ja que es tracta d'un projecte
que va treballar i propiciar
personalment durant la seva
època al capdavant del Comú.
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Els cònsols major i menor, Conxita Marsol i David Astrié, presenten
com serà la reforma del carrer Callaueta. A la imatge de l'esquerra,
la recreació de com quedarà el nou vial, que serà per a vianants.

Prada Ramon es transforma
Es posa en marxa el Pla integral de reactivació de Riberaygua i Travesseres, que preveu
canvis profunds que contribuiran a acostar més el barri a l'eix comercial de Meritxell.
El Comú d’Andorra la
Vella ha engegat un pla de
reactivació de Riberaygua
i Travesseres (Prada Ramon)
amb l’objectiu d’integrar i
unificar el centre d’Andorra la
Vella i que l’avinguda Meritxell
ofereixi una extensió cap a
Riberaygua i Travesseres. L’eix
central de Meritxell es reforçarà
amb la incorporació d’una de
les zones més importants i
cèntriques de la parròquia com
és Prada Ramon, que compta
amb vora 700 negocis, el que
suposa gairebé una cinquena
part del teixit empresarial
d’Andorra la Vella.
La cònsol major, Conxita Marsol,
que presentava al desembre

el projecte, explicava que la
transformació del barri es durà
a terme en els propers anys
i que es farà conjuntament
amb inversió pública i privada.
En aquest sentit, ressaltava
que ara, en el context de canvi
davant la pandèmia, és l’hora
de creure més que mai en la
parròquia i el país.
Potenciar l'entrada al barri
Amb la reforma es potenciarà
l’entrada a Riberaygua i
Travesseres per a vianants
des de l’avinguda Meritxell
amb, entre d'altres millores, la
construcció de les noves oficines
d’Andorra Telecom, a les quals
s'accedirà des de la zona de

l’antiga caserna de Bombers.
El nou centre d'operacions de
l'empresa de telecomunicacions
permetrà dinamitzar el barri,
que veurà ampliat el flux de
ciutadans, ja que les oficines de
la parapública atenen de mitjana
unes 100.000 visites anuals.
A més, Andorra la Vella
mantindrà, després de tancar
un acord amb Andorra Telecom,
dos grans espais públics a
l’avinguda Meritxell i a la zona
de l’antiga caserna de Bombers,
i un atractiu turístic a la planta
baixa.
El vianant guanya terreny
Amb l’objectiu de pacificar
el barri i oferir més àrees de

passeig, com ja s’ha fet en altres
punts de la parròquia, durant
els primers mesos del 2021 es
durà a terme la remodelació
del carrer Callaueta, que
a la primavera ja serà una
zona per a vianants. Amb
l’obra s’eixamplarà la via per
convertir-la en un passeig.
Des del Comú s'ha considerat
que el carrer, amb un baix nivell
de trànsit i que compta amb
diversos bars i establiments de
restauració, resulta idoni per
dinamitzar la zona comercial.
En la mateixa línia, durant
aquest gener s’inicia una
prova pilot per fer de vianants

el carrer Sant Esteve, que ja
s'ha remodelat per ampliar les
voravies i guanyar espai per
caminar.
Aquestes millores, que posen
el vianant al centre de les
accions públiques, implicaran
alguns canvis en la mobilitat
d’un barri que properament
passarà a ser una zona de 30
km/h. La circulació entre el
carrer Bonaventura Armengol
i l’avinguda Tarragona es
vertebrarà a través del carrer
Joan Maragall, i no com
fins ara, que el carrer de La
Sardana és la via principal per
cobrir el trajecte amb vehicle.

S’estudiarà, més endavant,
modificar el sentit del carrer
Riberaygua.
El Comú invertirà un milió
d’euros en les diverses millores
definides al Pla integral de
reactivació de Riberaygua i
Travesseres, un barri que es
transformarà profundament
amb la implicació també de la
inversió privada.
800 places d'aparcament
Una de les entrades a Prada
Ramon és a través de la
zona de l’actual aparcament
del Fener, on un privat hi
construirà un centre comercial

LA REFORMA
700 negocis al barri

El projecte servirà per integrar a l'eix
central de Meritxell un dels barris
més cèntrics de la parròquia i que
compta amb prop de 700 negocis.

Oficines d'Andorra Telecom

L'avinguda Meritxell 112 acollirà les noves
oficines d'Andorra Telecom, que contribuiran a
dinamitzar el barri ja que tenen una mitjana de
100.000 visites cada any.
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El carrer Sant Esteve ha ampliat voreres i inicia una prova pilot com a zona
exclusiva de vianants.

Nou carrer al passatge Biscariet

que incorporarà 800 places
soterrades d’aparcament al
centre de la capital. La notícia
s’ha rebut amb optimisme des
del Comú perquè, en paraules
de la cònsol major, els inversors
creuen en una Andorra la Vella
que té futur. L’obra pública i
privada així com el manteniment

i creació de zones comercials
permetran generar activitat
i llocs de treball en l’actual
context de crisi sanitària.
Cal recordar que en aquesta
unitat d'actuació (concretament
a bona part de la parcel·la on
s'aixeca l'actual aparcament
Fener 2), el Comú d'Andorra la

Dos espais públics

Andorra la Vella, arran d'un acord
amb Andorra Telecom, guanya dos
espais públics: a l'av. Meritxell i a la
zona de l'antiga caserna de bombers.

Vella ha obtingut un terreny
de 1.600 metres quadrats i
que té un valor estimat de 10
milions d'euros. La voluntat
de la corporació, tal com va
avançar la cònsol major el dia
de la presentació als mitjans,
és que s'hi pugui fer un projecte
d'interès nacional.

Carrer Callaueta sense cotxes
El carrer Callaueta, al centre de Prada
Ramon i que compta amb bars i restaurants,
es reforma i a la primavera ja serà per a
vianants.

Una de les grans millores per al barri arribarà
amb la reforma del passatge Biscariet -que
travessa pel mig del Centre Comercial Andorrà-.
Serà una realitat mitjançant un conveni
urbanístic que possibilitarà que la propietat
privada aixequi dues plantes el centre comercial
i, alhora, es faci càrrec de la construcció d’un
nou carrer en aquest passatge que connectarà
d’una manera més directa l’avinguda Meritxell
i Riberaygua i Travesseres. El nou carrer
serà parcialment cobert, amb el sostre alt i
transparent i, a més, s’hi construirà un parc
infantil d’ús públic de 440 metres quadrats.
El Comú, en paral·lel, arranjarà i potenciarà
els carrers per a vianants adjacents, com els
passatges Europa i de l’Aigüeta i l’espai de
terrasses del carrer de l’Aigüeta.

Zona 30 km/h

Amb la remodelació integral de
Riberaygua i Travesseres el barri
passarà a ser zona de circulació de
30 km/h.

Transformació al Fener 1

L'actual aparcament Fener 1 serà objecte
d'una profunda transformació (l'obra
l'assumeix un privat) amb la qual es construiran 800 places per estacionar.
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El 2021, amb l'esport
de primer nivell
Andorra la Vella serà l'epicentre, aquest estiu, de
l'Andorra Multisport Festival i d'un final d'etapa
del Tour de França.
Durant aquest any
Andorra la Vella viurà de
prop l'esport internacional de
primer nivell. Al final de juny
vindrà l'Andorra Multisport
Festival i, tot just una setmana
després, el Tour de França, dos
esdeveniments que situaran la
parròquia i el país en el mapa
mediàtic de l'esport i tindran un
important impacte econòmic.
Pel que fa a l’Andorra Multisport
Festival, Andorra la Vella hi
tindrà un pes molt significatiu
perquè serà l’amfitriona de dues
de les proves més exigents: la
cursa cicloturística Andorra 21

ports (del 24 al 26 juny),
i el triatló Ironman 70.3 (el 4 de
juliol), amb un recorregut d'1,9
quilòmetres en la disciplina de
natació, 90,1 quilòmetres en
ciclisme i 21,1 quilòmetres de
running.
Andorra la Vella també acollirà al
Parc Central el village principal
del Festival durant els 15 dies de
durada i que també serà escenari
de pas d’algunes de les altres
proves de l’esdeveniment. Així
doncs, la mitja marató (21 km) de
l'lronman es correrà íntegrament
a Andorra la Vella i el bike park
de l’Andorra 21 Ports se situarà al

Parc Central.
L'anunci de tot plegat el va
fer a primers de desembre la
cònsol major d’Andorra la Vella,
Conxita Marsol, juntament amb
el ministre de Presidència,
Economia i Empresa, Jordi
Gallardo, i el director regional
d’Ironman al sud d’Europa,
Agustí Pérez, que van donar tots
els detalls d'un dels Ironman
més durs d'Europa.
Punt de mira internacional
Des del Comú es ressalta la
importància que Andorra la
Vella aculli una prova d’aquesta

ELS ESDEVENIMENTS, EN XIFRES
UNS 2.000 INSCRITS A
L'ANDORRA MULTISPORT

3,6 MILIONS D'EUROS
DE RETORN ECONÒMIC

EL SEGON COP QUE VE
EL TOUR A LA CAPITAL

CURSA D'AUDIÈNCIES
MILIONÀRIES

Es calcula que l'Andorra
Multisport Festival
mobilitzarà 1.500
inscrits a l'Ironman
i 500 més a la cursa
cicloturística.

Des del Govern estimen
que l'Andorra Multisport
Festival generarà un
retorn econòmic per
al teixit empresarial
superior als 3,6 milions.

A l'estiu serà la segona
vegada que Andorra la
Vella viu un final d'etapa
del Tour. Va ser meta el
1964 i sortida el 1993,
1997 i 2009.

El Tour de França és
un dels esdeveniments
esportius més vistos:
s'emet en 190 països en
més de 100 canals de
televisió.

envergadura per posicionar la
capital en l’àmbit internacional i,
també, per l’important impacte
econòmic per a la parròquia ja
que es tracta d’esdeveniments
que duren diverses jornades
i que necessiten d’algun dia
suplementari de preparació.
L’arribada d’esportistes d’elit
i els seus acompanyants (es
preveu que hi haurà uns 1.500
inscrits a la prova d’Ironman i
mig miler més a la de ciclisme)
suposarà un fort impacte en el
teixit econòmic i empresarial
de la parròquia i del país, que
segons va xifrar el ministre
d’Economia, es calcula en més
de 3,6 milions d’euros.
Des del Govern, tal com va
assenyalar el ministre Gallardo
durant la presentació als
mitjans, es vol fer una aposta
ferma per esdeveniments
esportius de primer nivell per
posicionar Andorra en un sector
que va clarament a l’alça i que
anualment mou importants
xifres de negoci i de turistes.
S’estima que actualment l’àmbit
de les proves esportives genera
el 8% del Producte Interior Brut
(PIB) anual del país.
El Comú d’Andorra la Vella
aporta a l’Andorra Multisport
Festival 150.000 euros anuals i
tot el suport logístic per celebrar
amb èxit les proves.

L'11 de juliol, el Tour
El cap de setmana següent
a l'Ironman, Andorra la Vella
acollirà un moment molt esperat
per tothom: un final d’etapa
del Tour de França. Cinc anys
després, el país tornarà a acollir
la ronda francesa, que arribarà
provinent de Ceret l'11 de
juliol amb un final d'etapa a la
parròquia. L'itinerari transcorrerà
durant uns 50 quilòmetres dins
el territori andorrà, similar al
de l'edició del 2016. Després
d'aquesta etapa, l'organització del
Tour farà una jornada de descans
a Andorra i el 13 de juliol els
corredors sortiran des del Pas
de la Casa per dirigir-se de nou a
territori francès.
Aquesta serà la segona vegada
que una etapa del Tour arriba a
la capital. Ja va ser meta el 1964,
i sortida durant els anys 1993,
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1997 i el 2009.
El Tour de França és una de les
competicions esportives que més
poden ajudar a donar a conèixer
Andorra com a destinació
turística arreu del món per les
grans xifres que mou.
En l'edició del 2016, l'etapa
més vista a la televisió va ser la
d'Andorra, amb una mitjana de
14 milions de teleespectadors
i un pic d'audiència a l'arribada
de 20,5 milions. El Tour de
França s'emet en 190 països
a través de 100 canals de
televisió, dels quals 60 ho fan
en directe. L'emissió de la ronda
francesa suposa més de 23.500
hores de televisió i una mitjana
d'audiència de gairebé 4 milions
de teleespectadors. També
destaquen els 7,5 milions de fans
que acumula als diferents perfils
de les xarxes socials.
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Tests d'antígens per evitar contagis
de la COVID-19 durant el Nadal

L'antiga plaça de braus s'ha convertit en el centre neuràlgic de recollida de les proves
d'autodiagnòstic que el Govern ha posat a l'abast dels ciutadans aquestes festes.
Per minimitzar al màxim
el risc de transmissió de
la COVID-19 en les trobades
familiars durant festes de
Nadal, el Govern ha posat a
l'abast de la població aquest
desembre i gener paquets
gratuïts de tests d'antígens
per a tots els residents al país
majors de 6 anys. Els comuns
han estat els encarregats
de lliurar a la ciutadania les
proves d'autodiagnòstic i, en
el cas d'Andorra la Vella, el
centre neuràlgic de recollida
s'ha habilitat a l'antiga plaça de
braus, a la nau d'enfront de la
seu administrativa del Govern i
que fins fa ben poc ocupava el
COEX.
42.000 tests a la parròquia
A Andorra la Vella s'han
preparat 42.000 paquets de
proves, que s'han distribuït
durant les Festes de Nadal i en
un horari molt ampli per facilitar
la recollida a tothom. La primera

fase d'entrega es duia a terme
entre el 19 i 23 de desembre, i
la segona, un cop es va disposar
de la nova remesa dels tests,
entre el 28 i 30. Abans de Reis,
es va facilitar un tercer torn
de repartiment gratuït -fins a
esgotar existències-, que s'ha fet
a un únic membre de la unitat
familiar (cada ciutadà ha tingut
dret a un màxim de 3 proves de

franc) i, en el cas dels majors de
80 anys que viuen sols, el Comú
els l'ha lliurat a domicili per
evitar-los desplaçaments. Amb
els tests, que s'efectuen a partir
d'un frotis nasal, els ciutadans
han pogut autoavaluar-se abans
de les trobades amb la família
per, en cas de donar positiu, ferse una TMA i aïllar-se per evitar
contagis.
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punts d'Andorra la Vella (els focs
d'artifici es van llençar des dels
aparcaments del Parc Central i
l'Estació nacional d'autobusos,
i des de la Borda Mateu a Santa
Coloma) perquè tothom els
pogués veure des del seu barri i
evitar aglomeracions.
Una de les novetats destacades
de l'edició del 2020 ha estat
la distribució del Mercat de
Nadal que s'instal·la cada any
a la Plaça del Poble, que, tot i
mantenir les prop de quaranta
parades de cada any amb
productes nadalencs i propostes
gastronòmiques per emportar,
ha duplicat la superfície i s'ha
allargat cap a la zona de la plaça
situada sobre l’aparcament
Vinyes per oferir més espai als
visitants.

Un Nadal per generar il·lusió
El Poblet de Nadal ha tornat aquest any per transmetre esperança als ciutadans d'Andorra
la Vella en una temporada marcada per les restriccions de la pandèmia que han dificultat
l'arribada de turistes. El programa i els espais nadalencs s'han adaptat a la nova realitat.
Els carrers i places
d'Andorra la Vella s'han
tornat a vestir aquest any de
Nadal per celebrar, per cinquè
any consecutiu, el Poblet de
Nadal. Enguany, però, marcat
per les restriccions derivades de
la crisi sanitària, que han obligat
a reconvertir algunes activitats,
i han dificultat l'arribada de
visitants dels territoris veïns
que han imposat confinaments
perimetrals.
El Comú ha mantingut el
programa nadalenc amb la
intenció de generar il·lusió
als ciutadans de la parròquia
i transmetre un missatge
d'esperança en un any diferent.
Les propostes nadalenques,
a més, s'han adaptat a les
circumstàncies amb espais
a l'aire lliure més amplis i
activitats que no impliquessin

grans concentracions de
persones. Ja des de l'estrena es
va pensar en un format diferent:
el divendres 27 de novembre
es va inaugurar el Poblet, amb
l'obertura de l'enllumenat de
Nadal a tota la parròquia, i un
triple castell de focs que es va
fer visible des dels diferents
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La mateixa plaça ha tornat a ser
escenari, a més, d'activitats ja
consolidades al Poblet, com la
5a mostra de música de Nadal
per potenciar el talent nacional, i
el Tió gegant, que els dies previs
al Nadal han fet cagar els infants
a cops de bastó en un divertit
espectacle.
Nòria a la plaça de la Rotonda
Una de les novetats destacades
d'aquesta edició ha estat la
nòria panoràmica a la plaça
de la Rotonda, una activitat
complementària al Poblet de
Nadal en substitució del túnel
de llum i so dels anys anteriors.
Tots els infants d'Andorra la
Vella de fins a 12 anys van rebre
una invitació, de la mà dels
Menairons, per fer-hi un viatge
de franc. A la roda de grans
dimensions s'han sumat dues
atraccions més: l’Arbre de Nadal
màgic i el trenet Megabross,
adreçades als més menuts i
que s'han concentrat al Parc de
Nadal ubicat a l’antiga caserna
de Bombers.
Un altre dels espais preferits
pels més menuts ha estat
novament l’Oficina de Correus
màgica regentada pels
menairons per poder lliurar
al Pare Noel o als Reis. Com a

Els menairons, protagonistes indiscutibles del Poblet
Els menairons dels Meners,
que cada Nadal són els
protagonistes indiscutibles del
Poblet, han instal·lat aquest any
un dels seus punts neuràlgics
a l'espai públic de l'avinguda
Meritxell 112, a la zona de les
antigues oficines d'Andorra
Telecom. Asseguts amb el seu
somriure simpàtic a les lletres
d'Andorra, s'han colat a moltes
de les fotografies nadalenques.

novetat, a més, s’ha habilitat una
Oficina 2.0 per poder enviar els
desitjos a través de la web.
Animacions a l'eix comercial
Les animacions de gran format
a l’avinguda Meritxell, un altre
dels emblemes del Poblet,

han tornat els dissabtes de
desembre a la tarda (també
n'hi va haver una el dilluns 7 de
desembre). En aquesta ocasió,
però, amb menys espectacles
i a un ritme més àgil per evitar
concentracions de gent en punts
concrets del carrer.

També s'han reeditat els Magic
Selfies, els punts decorats
amb diferents ambientacions
nadalenques per poder-se fer
fotografies especials: n'hi ha
hagut 8 distribuïts arreu de la
parròquia. El Jardí encantat ha
acollit el tradicional Pessebre.

Una nova entrada al Mercat pel carrer de la Vinyeta
El Mercat de Nadal ha tingut un
nou punt d'accés, suplementari
al de la plaça del Poble, per
facilitar així el trànsit de
persones: a l'aparcament del
carrer de la Vinyeta, a la part
alta de l'avinguda Meritxell.
Un grup de soldats ha donat la
benvinguda als visitants en el
que s'ha convertit en un dels
espais més fotografiats del
Poblet.
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Es compleixen 30 anys de la
nevada que va col·lapsar Andorra
El 8 de desembre de 1990 el fort temporal que va descarregar al país, en plena operació
tornada de milers de turistes després del pont de la Puríssima, va generar un caos
circulatori monumental. Centenars de persones es van quedar atrapades als seus vehicles.

La màgia de l'Orient, a cada racó
Melcior, Gaspar i Baltasar han desfilat enguany amb mascareta i sobre una carrossa
durant 25 quilòmetres per saludar els infants d’Andorra la Vella i Santa Coloma.
Les restriccions sanitàries
a causa de la pandèmia
han obligat a reformular la
cavalcada d'aquest any. Els Reis
d’Orient van decidir desfilar
sobre una única carrossa per
poder recórrer durant la tarda
del 5 de gener tota la parròquia
i poder saludar els infants
dels seus barris per evitar,
així, les grans concentracions
de persones. Melcior, Gaspar
i Baltasar, abillats aquesta
vegada amb mascareta,
van recórrer un total de 25
quilòmetres per arribar a tots
els punts d'Andorra la Vella i
Santa Coloma.

Un cop van passar per davant
del Comú, les autoritats,
encapçalades per la cònsol
major, Conxita Marsol, i el cònsol
menor, David Astrié, van donar
la benvinguda a Ses Majestats i
els van agrair haver transformat
la cavalcada per poder veure i
saludar les nenes i els nens de
la parròquia sense que aquests
s'haguessin hagut de desplaçar.
Milers de ciutadans van esperar
amb il·lusió l'arribada dels
Reis d'Orient, molts des de les
finestres o els balcons, i d'altres,
des de ben a prop de casa per
viure una cavalacada força
diferent.

Entrades al Parc de Nadal
Com que a causa de les mesures
sanitàries aquest any no es van
poder llençar caramels durant
la desfilada reial, Ses Majestats
d'Orient van decidir enviar una
carta personalitzada als més de
2.000 infants d'Andorra la Vella
i Santa Coloma d’entre 1 i 12
anys amb un regal: una invitació
per gaudir de franc d’una de
les dues atraccions del Parc
de Nadal (el trenet Megabross
o l'Arbre de Nadal màgic) que
roman instal·lat a la zona de
l’antiga caserna de Bombers fins
al febrer.

Fa 30 anys d'un dels
episodis de nevades de
la història recent que més es
recorda pel col·lapse general
que va generar: la gran nevada
del pont de la Puríssima de
1990. El número de desembre
del Document del mes que
elabora l'Arxiu comunal en fa un
repàs i recorda com es va viure
aquell daltabaix a la parròquia.
Com va anar tot plegat aquell
8 de desembre? Quan la neu
va començar a caure a la tarda
ningú preveia la situació que
es va acabar desencadenant.
La constància de la nevada va
derivar en una trampa, i milers
de turistes i residents es van
quedar enganxats amb els seus

vehicles quan tornaven cap a
casa. La caravana de cotxes
no avançava i la situació es
complicava perquè les màquines
llevaneus no podien passar
entre els vehicles per retirar els
gruixos acumulats.
Allotjament dels afectats
Les diverses administracions
i els cossos especials es van
posar en marxa per gestionar
l'emergència amb la prioritat
d'abastir d'allotjament i menjar
les persones afectades. En un
primer moment es van habilitar
espais públics per encabir tots
aquells que no podien tornar
a casa, però de seguida molts
ciutadans del país es van

L'Arxiu comunal d'Andorra la Vella presenta

oferir per acollir gent als seus
domicilis particulars.
El Comú d’Andorra la Vella, de la
mateixa manera que en d’altres
situacions com els aiguats de
1982, va implicar-se plenament
per coordinar el reallotjament
de persones tant en espais
comunals com en cases
particulars.
La situació va començar a
normalitzar-se cap al vespre
del dia 9 i es va facilitar la
sortida de vehicles perquè la
gent pogués retornar als llocs
d’origen. Pocs dies després, el
Comú va rebre un degoteig de
cartes en forma d’agraïment per
la gestió i el bon tracte rebut.

'El document del mes'

consulta'l a andorralavella.ad
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La cultura segueix endavant
La Temporada de Teatre ha tornat aquesta tardor amb propostes basades en l'humor.
El món cultural ha estat
un dels que ha patit de
primera mà les restriccions
derivades de la pandèmia.
La programació s'ha hagut
d'adaptar i reinventar per
apropar la creació dels artistes
al públic. I amb la represa
de l'activitat, el Comú no ha
volgut renunciar a un dels
emblemes de la parròquia com
és la Temporada de Teatre, que
s'ha traslladat a l'auditori del
Centre de Congressos per poder
encabir més públic (tot i que
amb aforament limitat) amb les
preceptives distàncies i mesures
de seguretat.
Aquesta tardor han passat
per l'escenari de la capital les
propostes de Líquid Dansa, que
va presentar Caixa o faixa, el
seu nou espectacle de dansateatre, i l'actor i humorista Pep
Plaza, que amb la Big Band Jazz
Maresme, va fer gaudir el públic
de molt d'humor i una bona
estona de desconnexió amb Jazz
som aquí. La Temporada clourà
el 29 de gener amb Dagoll
Dagom, T de Teatre i La Brutal,
que porten el muntatge musical
T’estimo si he begut, una
adaptació teatral dels contes
de l’escriptora Empar Moliner

(l'obra estava programada per
al 5 de novembre però es va
haver d'ajornar pel positiu per
COVID-19 d'un dels membres de
la companyia).
Col·laboració amb el Thyssen
Un altre projecte que ha vist
la llum aquests mesos és
l'exposició RE-interpretant
Tapper, una iniciativa entre
l'Escola d'art i el Museu Carmen
Thyssen Andorra i en la qual
els alumnes del centre han fet
una reinterpretació lliure, amb
diferents disciplines, de l’obra
Variété de George Tappert.
La mostra s'ha exposat al
desembre a La Llacuna i fins al
10 de gener al Carmen Thyssen.

Empenta per
dinamitzar el sector
La parròquia s'ha sumat
al projecte La cultura no
s’atura de dinamització i
suport al sector cultural
arra la crisi sanitària i que
impulsen el Govern i els
comuns de Canillo, Encamp,
Ordino, la Massana, Andorra
la Vella i Sant Julià de Lòria.
Al llarg de tres mesos es
desenvolupen 50 activitats
amb la implicació de més de
100 artistes del país i que
tindran un impacte econòmic
de més de 100.000 euros.

