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Editorial
Els cirerers florits del passeig del riu, un dels
símbols identificatius de la nostra parròquia, fan
que qui més qui menys es vegi temptat de treure el
mòbil de la butxaca per immortalitzar la bellesa del
moment i omplir de primavera les xarxes socials.
Canviem d'estació per deixar enrere un hivern
anòmal i donar la benvinguda a una primavera que,
especialment enguany, ens aporta un bri d'aire
fresc.
Andorra la Vella estrena imatge amb la campanya
'Mirem endavant', un missatge optimista i
esperançador després d'uns mesos que han

paralitzat el món i que han modificat de ple els
nostres hàbits socials.
Tanquem l'edició d'aquest butlletí informatiu amb
un índex destacat de població vacunada, sobretot de
gent gran, un dels grups de risc més vulnerables, la
incidència del virus en la qual ha quedat visiblement
reduïda. És el moment, efectivament, de mirar
endavant, d'ampliar horitzons i de desenvolupar
projectes que, a causa de la pandèmia, havien
quedat necessàriament ajornats. Ara toca que
plegats mirem endavant.
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!
AndorralaVellaComu

AndorraCapital

andorracapital
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Pas ferm cap al telefèric del Carroi
Els comuns d'Andorra la Vella i la Massana aproven el concurs internacional per licitar la
concessió del giny del Carroi. El telefèric ha d’unir en una primera fase la capital amb el
Pic de Carroi, i, en una segona fase, fer la connexió amb l’estació d’esquí de Pal.

Més ajudes per afrontar la crisi
El Consell de Comú aprova el nou Reglament de prestacions econòmiques socials, que
preveu ajuts específics per als ciutadans afectats pel vessant econòmic de la pandèmia.
El Consell de Comú va
aprovar el 18 de març
noves mesures per col·laborar
amb els ciutadans i les
empreses que pateixen els
efectes econòmics de la crisi de
la COVID-19.
En primer lloc, el ple va donar
llum verd al nou Reglament
de prestacions econòmiques
socials, que s’adapta a la Llei de
serveis socials i sociosanitaris i
inclou una disposició addicional
que se centra exclusivament en
les ajudes socials derivades de
la pandèmia.
Amb el nou text s'amplia el
ventall de les prestacions
mentre duri la pandèmia i, a
més de la possibilitat de donar
subvencions per sufragar els
diversos serveis comunals,
també es podran subvencionar
serveis externs al Comú com per
exemple atenció domiciliària,
guarda a domicili, activitats
de lleure o serveis funeraris.
Alhora, s'estén l’exoneració
de l’impost de Foc i Lloc i de

les taxes d’enllumenat, aigua i
higiene pública d’aquest any a
les persones que s’han quedat
sense feina i estan inscrites al
Servei d’Ocupació, a les que han
patit una suspensió temporal de
contracte i a les que tenen una
reducció de la jornada laboral.
Hotels, pubs i discoteques
Durant la mateixa sessió, també
es va aprovar a una modificació
de l’Ordinació tributària
comunal del 2021 per incloure
els negocis d’hoteleria, pubs
i discoteques de la parròquia
en l’exempció del pagament de
l’impost de radicació comercial
i les taxes d’higiene pública
i enllumenat afectats per la
suspensió de l’activitat del 2020.
El Comú, doncs, de la mateixa
manera que ja es va fer amb els
bars, restaurants i comerços,
abonarà directament als hotels
i empreses d’oci nocturn la
part proporcional de les taxes.
Aquests ajuts ascendeixen a
més de 55.000 euros.

Un pressupost
marcat per la COVID
La pandèmia ha
condicionat l’execució
del pressupost del 2020.
Els comptes s’han tancat
amb un superàvit d’11,65
milions: s’han liquidat el
65,37% de les despeses
(34,64 milions) i el 87,37%
dels ingressos (46,3
milions). 11,3 milions
d’aquest superàvit s’han
reconduït al pressupost
del 2021 perquè una bona
part de les adjudicacions
realitzades a final del
2020 s’acabaran liquidant
enguany. El superàvit
real del 2020 és, per tant,
d’uns 300.000 euros.
Andorra la Vella ha destinat
1 milió d’euros durant el 2020
a ajudes directes per rebaixar
la pressió fiscal a les empreses
afectades per la crisi.

Els Consells de Comú
d’Andorra la Vella i de
la Massana van aprovar el 15
de març licitar el concurs del
telefèric que ha d’unir Andorra
la Vella amb l’estació d’esquí
de Pal, un projecte global que
es durà a terme en dues fases:
una primera que unirà Andorra
la Vella amb el pic de Carroi,
i, una segona que connectarà
amb l’estació d’esquí de Pal. El
plec de bases deixa clar que
aquesta darrera fase únicament
es tirarà endavant si el projecte
queda avalat per una consulta
popular entre els ciutadans de la
Massana.
Fins al principi de juliol les
empreses poden presentar les
ofertes per a “un projecte de
país”, tal com el van qualificar
en una roda de premsa conjunta
les cònsols majors de les dues
parròquies, Conxita Marsol i
Olga Molné. De fet, el Comú
de la Massana va acordar
facultar el d’Andorra la Vella
per portar a terme la licitació, si
bé l’adjudicació de la concessió
serà conjunta.
El concurs estableix que
l’empresa adjudicatària es farà
càrrec tant de la construcció
d’un mirador a 2.300 metres
d’altitud com dels dos telefèrics
d’accés (Andorra la Vella-Carroi
i Carroi-Pal), i dels equipaments
complementaris per un màxim
de 45 anys. En el cas d'adjudicar
només la primera fase, la
concessió es reduiria a 35 anys.
El projecte no tindrà cap cost
per a les dues administracions,
ja que l'adjudicatària de
la construcció i explotació
del giny i infraestructures
complementàries assumirà de
manera íntegra tota la inversió.

Una cabina amb 50 passatgers
El telefèric disposarà d’una
única cabina de pujada i una
altra de baixada que permetrà
desplaçar entre Andorra la Vella
i el pic de Carroi més de 50
passatgers cada sis minuts, de
manera sostenible i amb un baix
impacte visual. En sis minuts
més, els mateixos passatgers
podrien arribar a l’estació
d’esquí de Pal. S’ha optat per un
sistema ‘va i ve’ que s’utilitza
en l’accés a espais naturals
protegits, com el Teide o el Pic
du Midi francès.
El projecte està concebut
perquè tingui el mínim impacte
visual i mediambiental ja
que el transport per cable és
net i sostenible. S’exigirà el
compliment de tota la normativa
mediambiental i es valoraran
les millores que s’aportin en
relació a aquesta qüestió. Cal

esmentar que en la redacció
del plec de bases s’han pres en
consideració les aportacions de
les entitats socials i ecologistes,
com la limitació a l’accés lliure
als espais naturals. El projecte
mediambiental de l’oferta haurà
d’incloure un estudi independent
avalat per una universitat
competent de la confiança dels
grups que ho proposen.
Les ofertes que es presentin
se sotmetran a informació
pública. Un cop licitat el concurs,
es preveu que l’empresa
adjudicatària construeixi el
giny i les infraestructures
complementàries en un termini
de dos anys i mig. La Massana
disposarà d’un període de
fins a quatre anys per decidir
l'execució de la segona fase que
ha de connectar el Pic de Carroi
amb l’estació de Pal.
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Millores per a ciutadans i empreses
acordades pel Consell de Comú
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Andorra la Vella, centre neuràlgic
de la vacunació contra la COVID-19
Les instal·lacions de l'antiga plaça de braus, cedides temporalment pel Comú al Govern
per contribuir a la campanya, acullen el punt únic d'administració del vaccí al país.

La targeta
d'aparcament PK,
també per a empreses

Les prestacions de targeta PK
de pagament dels aparcaments
comunals, que ofereix la primera
hora d'estacionament gratuïta
i una tarifa més avantatjosa,
s'amplien per donar més
servei. Ara també la poden
demanar empreses radicades a
la parròquia i se'n pot adquirir
una per vehicle. La mesura
pretén facilitar l'aparcament i
evitar, sobretot en el cas de les
empreses, mals estacionaments
a la via pública per fer encàrrecs
i serveis de curta durada. La
mesura afavorirà la rotació a les
zones de càrrega i descàrrega.

La plaça del Poble,
connectada amb la
part alta de Meritxell

La plaça del Poble tindrà una
connexió amb la part alta
de l'avinguda Meritxell. Serà
un cop finalitzin les obres
de construcció del casino, al
carrer Prat de la Creu, ja que
la coberta de l'edifici quedarà
com a espai públic: una nova
plaça enjardinada que enllaçarà,
d’una banda, amb la plaça del
Poble, i de l’altra, amb el Roc
dels Escolls i la part alta de
l'eix comercial. La voluntat és
realitzar més endavant una
actuació urbanística per unificar
l'aspecte de la plaça del Poble i
els entorns.

Convenis
urbanístics per fer
més voravies a Santa
Coloma
El Consell de Comú ha aprovat
diversos convenis urbanístics
amb particulars de Santa
Coloma propers a l'Espai

Columba per construir més
trams de voravia en espais on
actualment no n'hi ha o són molt
estretes. D'aquesta manera es
dotarà la zona de més seguretat.
Se segueixen ampliant així les
connexions per potenciar les
zones de passeig.

Adjudicades les
obres de la Rotonda

El Consell de Comú ha adjudicat
la reforma de la plaça de la
Rotonda amb l’objectiu que
els treballs s’iniciïn a mitjan
abril, durant un període sense
afluència de turistes, i estiguin
enllestits a principi de juliol.
L’embelliment vol afavorir la
connexió entre la zona per a
vianants de la part baixa de
l’avinguda Meritxell i la part
alta. Les obres s’han adjudicat a
l’empresa PIDASA per un import
de 661.859,50 euros.
La remodelació de la plaça de
la Rotonda serà la primera fase
d’una transformació integral
del tram de passeig del riu

entre la rotonda de la Dama de
Gel i el carrer Prat de la Creu,
que s’anirà desenvolupant en
diversos exercicis fins a final del
mandat.

Formalitzat l'acord
amb Ironman

Andorra la Vella serà la seu,
aquest estiu, d'algunes de les
proves de l'Andorra Multisport
Festival (la cursa cicloturística
Andorra 21 ports, entre el 24 i
el 26 de juny, i el triatló Ironman
70.3, el 4 de juliol), així com del
village que vertebrarà aquesta
trobada multiesportiva i que
s'instal·larà al Parc Central.
El Consell de Comú ha donat
llum verd a la formalització
del conveni que regula la
participació de la parròquia en
l'esdeveniment, que se celebrarà
a Andorra durant 4 anys i que
tindrà un impacte econòmic
estimat de 3,6 milions. El Comú
hi aportarà 150.000 euros
anuals i tot el suport logístic
necessari.

Andorra la Vella és l’epicentre
del procés de vacunació contra
la COVID-19 que iniciava el
Govern a principi de març i les
instal·lacions de l’antiga plaça
de braus, enfront de l’edifici
administratiu del Govern,
acullen el centre únic de
vacunació. Es tracta d’uns espais
que el Comú d’Andorra la Vella

té en règim de lloguer i que ha
cedit temporalment al Govern
per contribuir a la campanya de
vacunació de la població.
El procés d'administració és
voluntari i gratuït per a tothom.
Qui vulgui rebre el vaccí s’ha
d’inscriure a la plataforma a
www.govern.ad/preinscripcio o
bé trucar al telèfon 775019.

Els primers a vacunar-se han
estat el personal sanitari,
persones amb alguna malaltia
considerada de risc i la població
de més edat.
El centre únic d’administració de
vacunes funciona els 7 dies de la
setmana entre les 10 del matí i
les 6 de la tarda.
A l'inici de la campanya el
cap de Govern, Xavier Espot,
i el ministre de Salut, Joan
Martínez Benazet, van visitar les
instal·lacions acompanyats de
la cònsol major, Conxita Marsol,
per comprovar que l’operatiu
d’administració del vaccí
funciona a bon ritme. Xavier
Espot va encoratjar a la població
a posar-se la vacuna per poder
assolir aviat la immunitat de
grup i va ressaltar que el pla
de vaccinació és un moment
històric i avança a molt bon
ritme. Conxita Marsol, de la seva
banda, va manifestar que és el
moment de fer país.
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Andorra la Vella rep Felip VI i Letizia
El 25 i 26 de març Andorra rebia la primera visita oficial dels reis d'Espanya. Durant
l'estada, els monarques van fer una aturada a Casa Comuna, on van ser rebuts pels
cònsols major i menor, Conxita Marsol i David Astrié.
Els reis d’Espanya,
Felip VI i Letizia, van visitar
el Comú d’Andorra la Vella el
primer dia de la visita oficial
al país, just després de ser
rebuts oficialment a Casa de la
Vall. Els monarques espanyols,
després de signar el llibre d'or,
van mantenir una trobada al
despatx oficial amb els cònsols
major i menor, Conxita Marsol
i David Astrié, a la qual també
va assistir el cap de Govern,
Xavier Espot; la ministra
d’Afers Exteriors, Maria Ubach,
i la seva homòloga espanyola,
Arancha González Laya; i els
ambaixadors dels dos països,
Vicenç Mateu i Àngel Ros.
A la reunió van conversar sobre
Andorra la Vella en qualitat de
capital del país. Felip VI es va
interessar per les competències
dels comuns i les diferències

en relació als ajuntaments
espanyols. Durant la visita
també van parlar sobre el
romànic andorrà i sobre alguns
aspectes puntuals de la història
d’Andorra.
A l’exterior de Casa Comuna,
els cònsols van comentar el
projecte del telefèric del pic de
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Carroi que actualment està en
marxa.
A la sortida, les autoritats
es van acostar a saludar els
ciutadans que s’havien apropat
a les immediacions de la plaça
Príncep Benlloch.
Conxita Marsol ha destacat
la importància d'una visita, la
primera de caire oficial d'un
cap d'Estat d'Espanya al país,
que posa en relleu les bones
relacions de veïnatge entre els
dos Estats i que es produïa un
mes abans de la celebració de la
Cimera Iberoamericana de Caps
d’Estat i de Govern.
Els Reis d'Espanya, a banda
de les reunions institucionals
i el sopar oficial ofert pels
coprínceps, també van tenir
l'oportunitat de conèixer
l'església de Santa Coloma i
saludar els alumnes i professors
de l'escola espanyola María
Moliner.
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coneix els consellers

Dolors Carmona: "Volem una
parròquia on tothom se senti atès"
És consellera de la minoria al Comú pel PS+I des del 2013. Té 61 anys. Va ser secretària
d'Estat d'Educació entre el 2010 i el 2011 i actualment està al capdavant de l’Escola
Andorrana de Batxillerat.

Quins projectes considera
prioritaris per a la parròquia?
Cal elaborar uns bons plans
estratègics amb la participació
de tots els sectors implicats:
comerç i turisme (promoció
de les associacions), mobilitat
(circulació, aparcaments, bus
comunal i voravies), millora de
serveis (neteja dels carrers i
embelliment) i serveis socials
(consolidar el serveis actuals i
crear-ne de nous).

Quin balanç fa del que
portem de mandat, força
condicionat per la pandèmia?
Ha estat un any molt complex,
ple d’incerteses i molt dur per
a tots, sobretot per als sectors
socials més vulnerables (gent
gran, infants i joves). A l’inici
del mandat la pandèmia ens va
sacsejar a tots. Però, alhora,
vam tenir l’oportunitat de
treballar colze a colze, conèixer
l'estat real de la situació i
aportar iniciatives.
El d'Andorra la Vella va ser
l'únic Comú que va incorporar
la minoria a la Junta de govern
durant el període inicial del
confinament. Quina relació
tenen amb la majoria?
Es van fer tres sessions de
Junta de govern amb tots
els consellers. Va ser una
bona iniciativa per compartir
propostes i planificar

conjuntament les accions i
projectes que calia posar en
marxa de manera immediata
per pal·liar els efectes de la
devastadora pandèmia. Però ben
poc va durar i en la mesura que
es va autoritzar la reobertura
d’alguns sectors es va tornar a
la tossuda realitat: informació
en comptagotes, reunions
esporàdiques o inexistents,
recels, imposicions... Tot plegat,
una llàstima, perquè aquesta
experiència s’hagués pogut
aprofitar com a punt de partida
d’un model de gestió més plural
i proactiu per avançar-nos a les
necessitats amb una planificació
acurada de les accions.
La relació amb la majoria
és correcta però, segons la
nostra manera d’entendre la
gestió comunal, deixa molt que
desitjar. Apostem per un model
obert i participatiu, en lloc d’un
d'hermètic i impositiu.

Als darrers Consells de Comú
s’han aprovat projectes que
han tingut el seu suport, com el
nou reglament de prestacions
socials o els Pressupostos
Participatius...
Cal apostar per un model més
participatiu! La iniciativa dels
Pressupostos Participatius és
bona i un primer pas per donar
veu al ciutadà a través de les
seves aportacions.
Són partidaris d’impulsar el
telefèric del Pic de Carroi?
Ens hagués agradat que la
majoria hagués encomanat
i compartit els estudis de
sensibilització mediambiental
abans d’impulsar el projecte.
Som partidaris de fer una
consulta ciutadana abans de
l’adjudicació definitiva del giny.
Un desig per Andorra la Vella.
Impregnar de coherència,
transparència, participació,
humilitat i respecte totes les
actuacions del Comú. Així com
poder donar resposta a l’impacte
de la pandèmia. En definitiva:
una parròquia per a tots els
ciutadans, on tothom se sentin
atès, partícep i representat.

notícies breus
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Membre del projecte Viles Florides
Andorra la Vella s’ha
incorporat al projecte
Viles Florides promogut per
la Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya (CHOC)
i que distingeix els municipis que
treballen per la transformació
dels seus espais públics a través
de l’enjardinament i la millora
dels espais verds.
Actualment són 147 els
municipis de Catalunya i
Andorra que formen part
d’aquest moviment.

Dia internacional de la Dona
La plaça del Consell
General va ser l'epicentre,
el passat 8 de març, de l’acte
reivindicatiu convocat per
l'entitat Acció Feminista Andorra
amb motiu del Dia internacional
de la Dona per reclamar la
igualtat de drets.
A la concentració, que es va
centrar en la lectura d'un

manifest i en què va predominar
el color lila, hi van participar
una cinquantena de persones
i es va desenvolupar amb
les preceptives mesures de
seguretat sanitària.
La parròquia d'Andorra la Vella
s’hi va sumar amb la presència
de la cònsol major, Conxita
Marsol.

Suport a les malalties minoritàries
Andorra la Vella va
participar en l'acte de
celebració del Dia mundial
de les malalties minoritàries,
el 28 de febrer, organitzat
per l'Associació de Malalties
Minoritàries d'Andorra (AMMA)
per fer més visible les situacions
que viuen tant els afectats de
patologies poc freqüents com
les seves famílies.
Per commemorar la jornada, la
Casa de la Vall es va il·luminar,
com molts edificis arreu del
món, i també es va celebrar un
concert. L'AMMA es va crear
l'any passat i compta amb mig
centenar de socis.
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El bar-restaurant del Parc Central
tindrà el segell de Philippe Shangti

Es posen en marxa els primers
Pressupostos Participatius

El Comú ha adjudicat a l'artista la concessió de la instal·lació per un període de 15 anys
perquè hi desenvolupi un espai gastronòmic i cultural per dinamitzar la zona del parc.

El procés perquè els ciutadans proposin projectes d'inversió per millorar la parròquia ja
està en marxa. Hi ha un pressupost de 100.000 euros i al juny es votaran les idees finals.

El Parc Central tindrà a
partir de final d’aquest
any un nou projecte gastronòmic
i cultural. Serà a l’espai de
l’antic bar-restaurant, un
edifici propietat del Comú que
s'ha concessionat a l’artista
internacional resident a Andorra
Philippe Shangti. El Comú va
treure a concurs al novembre
la renovació de la concessió
d'aquest equipament amb
l’objectiu d’emplaçar-hi un
espai gastronòmic, artístic,
cultural i d’oci atractiu per a la
població i, alhora, dinamitzar
econòmicament la zona a
l’entorn del parc. S’hi van
presentar dos projectes i,
tal com va exposar la cònsol
major, Conxita Marsol, el dia
de la presentació del projecte,
el Comú celebra que hi hagi
iniciatives que aposten pel
potencial d’Andorra la Vella i
creguin en la parròquia per
invertir-hi.

El Comú d’Andorra la Vella
ha engegat la primera
edició dels Pressupostos
Participatius, un procés durant
el qual els ciutadans majors de
16 anys censats a la parròquia
proposen projectes d’inversió de
fins a 100.000 euros per millorar
Andorra la Vella i Santa Coloma.
Entre l'1 i el 26 de març, durant
la primera part del procés,
el Comú ha recollit un llarg
centenar d'idees ciutadanes,
principalment relacionades amb
l'urbanisme, el medi ambient
i activitats de lleure en espais
oberts.
Actualment el projecte es
troba immers en la fase de
classificació i triatge tècnic per
filtrar les propostes que siguin
viables tècnicament i econòmica
(entre d'altres s'avalua que les
idees siguin de competència
comunal i que no representin
un cost addicional en futurs
pressupostos).
Les iniciatives que superin el
filtre se sotmetran a votació
ciutadana al juny, perquè les
guanyadores siguin una realitat
abans que finalitzi l'any.

Restaurant i natura
Shangti ha concebut per al
Parc Central una proposta
batejada com La Petite Forêt
i que gira al voltant de la
natura. Té l’objectiu, tal com
va detallar, d’oferir un espai
on gaudir de la gastronomia

amb una oferta variada i per
a totes les butxaques, i també
d’espectacles i d’un ambient
artístic. Segons el concurs, el
concessionari s’encarregarà, a
canvi de l’explotació comercial,
d’adequar completament
l’edifici del bar-restaurant amb
una inversió superior al milió
d’euros. Aquest projecte cultural
i gastronòmic serà un bon
complement de la futura sala
d’exposicions del Govern que
s’ubicarà a les dependències
que fins a final de l'any passat

ocupava el Servei de Joventut
del Comú d’Andorra la Vella,
traslladat a l’Estadi Comunal.
La cònsol major va recordar
també que el Parc Central és
el pulmó verd de la parròquia
i des del mandat passat s’hi
han desenvolupat accions
per acostar-lo i integrar-lo al
dia a dia dels ciutadans, com
l'increment de les zones verdes
i l'obertura del parc les 24
hores després de retirar-ne
les tanques per fusionar-lo al
passeig del riu.

Un reconegut artista amb experiència en la restauració
Philippe Shangti és un artista
francès, originari de Tolosa i
resident a Andorra. Aquí és
molt conegut per, entre d’altres,
representar el país a la Biennal
de Venècia del 2019. La seva
obra, provocativa i que denuncia

les problemàtiques que afecten
la societat actual, s’exhibeix en
importants galeries d’art d’Europa,
Àsia i els Estats Units. També té
experiència en la restauració amb
diverses iniciatives engegades a la
Costa blava francesa fa una dècada.

Accions permanents
La consellera de
Desenvolupament estratègic
i comercial i de Projectes
Participatius, Meritxell López, va
detallar el dia de la presentació
que totes les iniciatives que es
tiraran endavant han de ser
inversions, és a dir, aquelles que
incideixen sobre l’espai públic,
l’urbanisme, els equipaments,
el medi ambient o la mobilitat.
"Quelcom permanent en el
temps i no una activitat efímera
com un concert, per exemple", va

asseverar.
Els Pressupostos Participatius
arrenquen aquest 2021 amb
voluntat de permanència i
seguiment cada any, i obren
una nova via de participació
ciutadana que, tal com va
recordar la cònsol major, Conxita
Marsol, se suma a d’altres
que estan en marxa, com les
reunions sectorials abans
d’emprendre una reforma en
algun barri, les xarxes socials
del Comú i l’Espai Ciutadà, on
es poden plantejar queixes o
suggeriments per millorar la
parròquia.
Un altre canal és el Consell
d’Infants, on els escolars
proposen i debaten iniciatives
que es materialitzen, com el
parc habilitat als patis de Ciutat
de Valls o l’estructura de joc de
gran format del Parc Central.

Aprendre i millorar
d'experiències
conjuntes
Andorra la Vella va integrarse, el passat 22 de febrer,
al Participatory group, una
iniciativa impulsada per
l'Ajuntament de Madrid on
les capitals iberoamericanes
reflexionen al voltant de la
participació ciutadana i els
processos participatius.
La consellera Meritxell López
va participar en l'Assemblea
constituent, que es celebrar
per via telemàtica, i va
aplaudir la iniciativa per
poder aprendre de les
experiències d'altres ciutats i
generar un diàleg constructiu
al voltant dels processos
participatius.
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Comença la reconstrucció de la
piscina olímpica dels Serradells

Santa Coloma guanya espais per
caminar amb voravies més amples
La reforma de l'avinguda d'Enclar, entre la nova rambla de la Margineda i l'Espai
Columba, avança a bon ritme. Es preveu que estigui enllestida a final de juny.

Les obres per refer la zona del centre esportiu malmesa pel greu incendi del novembre de
2018 ja han començat. Es preveu que la remodelació estigui enllestida l'estiu del 2022.
L'1 de febrer es donava el
tret de sortida a les obres
de reconstrucció del Centre
esportiu dels Serradells. Es
preveu que la reforma, que se
centrarà principalment a la zona
de la piscina olímpica, fortament
malmesa a causa de l'incendi
del 22 de novembre del 2018,
estigui acabada l'estiu del 2022.
Els cònsols major i menor,
Conxita Marsol i David Astrié,
acompanyats del conseller
d’Esports i Joventut, Alain
Cabanes, i tècnics responsables
de l’obra van fer el dia de la
represa de les obres una visita a
les instal·lacions.
La cònsol major va celebrar
l'inici dels treballs de
construcció després de diversos
ajornaments per qüestions
judicials i per la pandèmia i,
alhora, va recordar que el Centre
esportiu dels Serradells és un
equipament fonamental per la
parròquia d’Andorra la Vella i
pel país pel servei públic que

Santa Coloma tindrà, a
partir d'aquest estiu, una
zona més de passeig. Les obres
de remodelació de l'avinguda
d'Enclar, en el tram de 600
metres comprès entre la nova
rambla de La Margineda i l’Espai
Columba avancen al ritme
previst i s'espera que estiguin
enllestides a final d'aquest juny.
Amb aquest embelliment es
guanyaran voravies més amples
i un carril bici, i s'aplicaran
mesures per reduir la velocitat
dels vehicles a la zona, amb
carrils de circulació de 3 metres
d’amplada i passos de vianants
amb elevacions.
El projecte, que va en la línia de
pacificació dels espais públics
per oferir més espai al vianant,
suposa una inversió de 590.368
euros.
Aquesta reforma se suma a la
millora integral de Santa Coloma
que va començar durant el
darrer mandat per millorar les
connexions a peu amb Andorra
la Vella. A l'estiu, doncs, quedarà

pràcticament tot el tram de
Santa Coloma reformat.
Avançament de projectes
L'embelliment d'aquest tram de
l'avinguda d'Enclar és una de
les obres que, malgrat que es
preveia que s'executés en futurs
exercicis, es va licitar a final
de l'any passat per reactivar

l’economia després de l’aturada
a causa de la crisi sanitària.
L’avançament de projectes
urbanístics per estimular l’obra
pública és una de les mesures
que s’inclouen en el paquet
d’accions del Comú per fer
front a les conseqüències de la
pandèmia.

El carrer Callaueta, en ple canvi
ofereix.
Des del Comú van ressaltar
també el fet que era imperatiu
poder iniciar les obres per
evitar malmetre encara més
determinats espais, com el
de la piscina olímpica que, a
causa de l’incendi i la posterior
retirada de la coberta, estava
exposada a les inclemències
meteorològiques.
Conxita Marsol també va
agrair la facilitat que al seu

dia van mostrar les empreses
asseguradores per arribar a un
acord d’indemnització i evitar
que el cas arribés a la justícia
i, per tant, es dilatés més en el
temps.
Les obres de reconstrucció, a
més, suposaran tot un repte
tècnic amb l’ús d’estructures
molt específiques per sobrevolar
la piscina i una inversió d’uns 4
milions d’euros.

Les obres per remodelar
el carrer Callaueta, al barri
de Riberaygua i Travesseres,
han portat una transformació
intensa a la zona. El carrer ja
no tindrà vehicles i passarà a
ser un passeig per a vianants
i, a més, els establiments de
restauració hi podran instal·lar
terrasses. En aquest sentit, el
Comú ha aprovat un reglament
-que també afecta al carrer Sant

Esteve recentment remodelat
i ja no té trànsit de vehicles-,
que determina que l'espai entre
taules ha de ser de 3,5 metres
per garantir amplitud de pas als
ciutadans.
Aquesta remodelació respon
a la voluntat de potenciar les
àrees de passeig a la parròquia i
eliminar cotxes de la via pública
i, alhora, contribuir a generar
més activitat econòmica al barri.
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Mirem endavant amb una nova imatge
El Comú d'Andorra la Vella renova marca corporativa i posa en marxa una campanya per
injectar un missatge de positivisme en l'actual context marcat per la pandèmia.
V, d’Andorra la Vella, que
transmet moviment tot captant
a la perfecció l’essència d’una
parròquia dinàmica que des
de fa uns anys aposta per més
espais per als vianants i el
foment del passeig i els hàbits
saludables.
Aquesta imatge corporativa
neix amb la idea de convertirse en l’element que identifiqui
la parròquia, mentre que
l’escut del Comú ha passat a
tenir un rol més restringit a
la imatge institucional i als
actes oficials. Així doncs, els
vehicles, uniformes del personal
i altres elements identitaris
aniran integrant de manera
progressiva la nova marca
que s’havia de presentar a la
darrera Fira d’Andorra la Vella,
malauradament suspesa per la
pandèmia.

Amb l'inici d'any la
parròquia estrenava
una nova imatge corporativa,
que sortia al carrer juntament
amb la campanya ciutadana
Mirem endavant amb l’objectiu
de transmetre un missatge
d’esperança i apel·lar al
sentiment d’unió ens uns
moments complicats i marcats

per la pandèmia per a una bona
part de la ciutadania i de les
empreses d'Andorra la Vella i
Santa Coloma.
La nova marca, tal com van
presentar la cònsol major,
Conxita Marsol, i el cònsol
menor, David Astrié, es basa
en un símbol conceptualitzat
a través de les inicials A i

Una escultura itinerant
La nova marca s'ha plasmat
també en una escultura
lluminosa que les setmanes
posteriors a l'estrena va estar
exposada a la plaça Príncep
Benlloch, enfront del Comú,
i que s'anirà instal·lant en
diferents zones comercials de
la parròquia al llarg de l'any
perquè els ciutadans se la facin
seva. També estarà ben present
en la celebració de diversos
esdeveniments amb implicació
del Comú.
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Adeu a Antoni Puigdellívol
Com serà el futur Estadi comunal?
Es presenta el projecte guanyador del concurs d'idees de reforma de l'equipament, que
ara el Comú està analitzant per dimensionar-lo d'acord a les necessitats actuals de la
parròquia i el país. L'objectiu és que sigui una instal·lació integrada a l'entorn.
El futur Estadi comunal
Joan Samarra Vila serà un
equipament integrat a l’entorn
i que oferirà una plaça pública
sobre el riu i una graderia que
sobrevolarà la carretera general.
D’aquesta manera, els ciutadans
podran accedir a peu a l’Estadi
sense haver de travessar la
carretera. Així ho preveu el
projecte guanyador del concurs
d’idees de remodelació de la
instal·lació ideat per l’arquitecte
Pere Cervós que es va presentar
a mitjans de gener. El nou estadi
tindrà una pista d’atletisme de
sis carrils i un camp de futbol,
a més del pavelló esportiu
que utilitzen entre d’altres els
practicants d’hoquei del país.
El projecte s’ha concebut tenint
en compte tres conceptes
bàsics: que sigui un espai
multifuncional capaç d’acollir
esdeveniments de naturalesa
diversa (esportius, culturals
o socials), que s'integri a la
ciutat i a la resta d’equipaments
esportius que l’envolten (el

i que estima una capacitat
superior a 8.000 espectadors)
per redimensionar-lo a la
parròquia i adaptar-lo sense
perdre’n l’essència, tenint en
compte també que recentment
s’ha obert la possibilitat que una
altra parròquia aculli l’estadi
nacional de futbol.
El Comú treballa amb la intenció
de definir durant aquest any el
projecte definitiu de l’Estadi.
Centre esportiu dels Serradells,
l’Estadi nacional i el Pavelló
Joan Alay) i que doni resposta a
la demanda d’estacionament de
la zona.
El concurs d’idees, tal com
va recordar la cònsol major,
Conxita Marsol, es va convocar
fa prop d’un any, abans de la
pandèmia i, per tant, en un
moment i unes necessitats
diferents a les actuals. Ara, tal
com va assenyalar, el Comú
s'està replantejant el projecte
guanyador (que és de màxims

Amb tots els agents implicats
Abans de plantejar el plec de
bases, a més, es van mantenir
reunions amb les entitats
implicades i vinculades al
món del futbol i de l’atletisme
perquè aportessin la seva visió
i necessitats. De fet, el jurat que
ha avaluat les propostes que es
van presentar al concurs d'idees
per reformar l'equipament
(n’hi va haver 5) l’han integrat
membres de la corporació i un
representant de les federacions
de futbol i d’atletisme.

Va ser el primer cònsol major d'Andorra la Vella i se'l recorda com un dels impulsors de la
modernitat de la parròquia. Durant el seu mandat es van adquirir els terrenys on avui hi
ha el Centre de Congressos, la plaça del Poble i l'edifici administratiu del Govern.
Antoni Puigdellívol
Riberaygua, que va
ser cònsol d’Andorra la Vella
entre els anys 1976 i 1979, va
morir el passat 27 de gener
als 74 anys d’edat. Va ser el
màxim representant del Quart
d’Andorra, juntament amb
Magí Maestre (ho era del Quart
d’Escaldes), entre els anys 1976
i 1978 i, com a màxima autoritat
local, va viure la segregació
de la parròquia d’Andorra i
la creació d’Andorra la Vella
i d’Escaldes-Engordany l’any
1978. Va ser, en conseqüència, el
primer cònsol major d’Andorra
la Vella, els anys 1978 i 1979, al
costat de Joan Samarra Vila.
Antoni Puigdellívol va ser, tal
com el va definir la cònsol
major, Conxita Marsol, que

va expressar en nom de la
parròquia el condol per la
seva pèrdua, “l’impulsor de
la modernitat i la capitalitat
d’Andorra la Vella, i una persona
amb gran visió de futur”.
Durant el seu mandat el Comú
va adquirir, per construir el
centre administratiu del país,
els terrenys de Prat de la Creu
on avui s'aixequen el Centre
de Congressos, l’aparcament
Centre ciutat i la plaça del Poble,
i també, la seu del Govern (més
endavant el Comú va vendre al
Govern part de la parcel·la per
bastir-hi l’edifici administratiu).
També va treballar per la
modernització i remodelació de
l’avinguda Meritxell, per posar
en valor l’eix comercial de la
parròquia.

Sota el seu mandat es va
inaugurar el nou viaducte de la
plaça Rebés, l’agost de 1977, i
va rebre el Copríncep francès
Giscard d’Estaing el 19 d’octubre
de 1978 durant la visita oficial
al país. Empresari de professió,
va estar sempre lligat a la
vida cultural de la parròquia.
Així doncs, després que el seu
pare fos un dels impulsors de
l’escudella d’Andorra la Vella
cada 17 de gener (la tradició
va començar enfront de l’Hotel
La Truita, propietat de la seva
família), va treballar activament
per mantenir la tradició. Entre
d’altres càrrecs públics també
va exercir de conseller general
entre els anys 1982 i 1985 i
de ministre de Turisme i Medi
Ambient entre el 2005 i 2007.
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Anàlisi d'ADN gratuïta dels gossos
per sancionar les actituds incíviques
Sis dels set comuns subvencionen la recollida de mostres per crear una àmplia base de
dades i poder multar els propietaris incívics que no recullen els excrements del carrer.





 
 

  




 


El comú d'Andorra la Vella
subvencionarà fins al 31
de desembre el cost de 28,22
euros de cadascuna de les
extraccions d’ADN dels animals
amb l'objectiu de perseguir
les actituds incíviques a la via
pública. La mesura l'aplicaran
també els comuns de Canillo,
Encamp, Ordino, La Massana i
Sant Julià de Lòria.
D'aquesta manera es disposarà
d'una gran base de dades per
poder localitzar els amos dels
gossos que no recullin els
excrements.
A partir del 2022 es podrà
sancionar els propietaris de
gossos que no duguin la medalla
que acrediti que estan inscrits al
registre.

De manera paral·lela, els
comuns d’Ordino, La Massana,
Andorra la Vella i Sant Julià de
Lòria han acordat implantar la
taxa de tinença de gossos per
contribuir a sufragar una part de
les despeses que generen, com
el manteniment i neteja dels
equipaments específics com els
pipicans, o bé la reposició dels
milions de bosses distribuïts
anualment en diferents punts
per recollir els excrements de
manera adequada. La taxa, amb
un preu unificat de 25 euros
anuals per animal, s’incorporarà
a l’ordinació tributària de cada
Comú i s’exonerarà als gossos
pigall, i als de les unitats
especials i als nuclis zoològics.
Tampoc es cobrarà al primer gos

de les persones majors de 65
anys. Les quatre corporacions
han consensuat fer-ne el
cobrament el darrer trimestre
del 2021, tot i que valoraran
l’evolució del context social
generat per la crisi sanitària.
Els comuns volen deixar clar
que la taxa no pretén en cap cas
penalitzar conductes incíviques,
cosa que s’ha de fer a través
de sancions a les persones que
no recullin les tifes dels seus
animals. Per això la posada en
marxa coincideix amb el projecte
de l’ADN que ajudarà a aquesta
finalitat.

Es repinten els fanals malmesos pels orins
La quarantena de fanals de
Prada Ramon, que estaven
força malmesos pels orins
dels gossos, s'han repintat
amb un tractament especial
per protegir-los de la corrosió.

L'acció ha tingut un cost de
15.000 euros. El Comú recorda
als propietaris l'obligació
de ruixar les miccions dels
animals per evitar males olors i
malmetre el mobiliari urbà.
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S'activa una campanya ciutadana
per reciclar més i millor
Amb la voluntat de
potenciar el reciclatge
entre la ciutadania, però
sobretot la qualitat de com
es recicla, els set comuns i
Pirinenca de Serveis, l'empresa
responsable de la recollida de
residus al país, han posat en
marxa un pla d'acció batejat com
a ReciclemBé.
S'ha comprovat que actualment
als contenidors de recollida
selectiva hi ha encara força
residus que no hi haurien de ser
(com per exemple, les caixes de
pizza amb el paper i el cartró i
no, com correspon, a rebuig) i
es faran mesures per informar i
conscienciar els ciutadans.
Entre d'altres, fins al 15 d'abril hi
ha diversos punts d'informació
(a Andorra la Vella, al carrer
Bonaventura Armengol) on
educadors ambientals resolen

El Comú engega un pla de mobilitat
sostenible entre els treballadors
han exposat als responsables
dels diferents departaments
comunals el procés per fixar
aquest aquesta iniciativa al
Comú, que té la voluntat de ser
la primera administració pública
a implantar-lo en els propers
mesos.

els dubtes de particulars i
privats. A més, s'ha dissenyat
una aplicació mòbil i una web
(reciclembe.com) on s'explica
en quin contenidor s'ha d'abocar
cada element i quins s'han de
dur a punts especialitzats.
Durant el 2020, en relació amb

el 2019, els residus de rebuig
han caigut un 5%, els de vidre,
més d'un 10% i els d'envasos, un
6%. Per contra, el reciclatge de
cartró s'ha incrementat un 3%.
En tractar-se de xifres generals,
la variació no és homogènia a
totes les parròquies.

El Comú ha iniciat el
procés per establir un
pla de mobilitat sostenible per
al seu personal amb l'objectiu
d'optimitzar i incrementar
l’eficàcia dels desplaçaments a
la feina dels 490 treballadors i
reduir les emissions de gasos
contaminants i el trànsit rodat.
La Llei 21/2018 d’impuls de
la transició energètica i del
canvi climàtic estableix que

les administracions han de
promoure models de mobilitat
sostenible privilegiant el
transport públic, i que tant
les entitats públiques com
les empreses de més de 100
treballadors han de disposar
d'aquestes eines per al seu
personal.
El cònsol menor, David Astrié,
i el conseller de Sostenibilitat
i Innovació, Gerard Estrella, ja

Mesures abans de l'estiu
La fase de diagnosi de mobilitat
del personal ja ha començat.
S'ha facilitat un qüestionari
al personal i es procedirà
a la recollida de dades que
s'analitzaran per plantejar
les diverses accions que
conformaran el pla de mobilitat
sostenible. Es treballa amb
l'objectiu de plantejar i debatre
mesures concretes abans de
l’estiu. El Comú d’Andorra la
Vella sumarà així una nova acció
per fomentar una parròquia
sostenible, que aposta per
la mobilitat a peu i l’ús del
transport públic.

Conferència sobre moda i residus
El Centre de Congressos
va acollir a primers de
març la conferència Camí de
la sostenibilitat, organitzada
per Pyrenées i en què Javier
Goyeneche, fundador de
l'empresa de moda Ecoalf, una
de les companyies pioneres en
la fabricació i reutilització de de
residus per fer roba sostenible,
va parlar de la indústria de la
moda. Va advocar per aturar
l'actual equació d'una indústria
basada en comprar i llençar, i
per un canvi de model econòmic
per poder assolir la fita.
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25 anys de lligams amb Portugal

El grup de Folklore Casa de Portugal celebra els 25 anys a Andorra i per commemorar
aquest arrelament al país regala un arbre a la parròquia, que s'ha plantat al Parc Central.
El grup de Folklore Casa
de Portugal ha arribat
als 25 anys d'història i, per
celebrar-ho, ha volgut regalar
un arbre a la parròquia com a
símbol de l'arrelament entre
els dos països. La celebració
de l'efemèride va tenir lloc el
21 de març, el Dia mundial dels
boscos, i també va incloure
la descoberta d'una placa per
recordar els lligams amb la
comunitat portuguesa resident
al Principat.
El director artístic de l'entitat,
José Luis Carvalho, va celebrar
aquest quart de segle del

col·lectiu lusità i va remarcar
que la fita és fruit de "molt
treball i dedicació". "Aquesta
gran família viu el present amb
intensitat i dinamisme, una
marca de referència de la nostra
tradició i integració", va indicar.
A l'acte també van participar la

ministra de Cultura, Sílvia Riva,
que va aplaudir la tasca de la
Casa de Portugal per contribuir a
"enriquir la multiculturalitat i fer
d'Andorra un país més plural", i la
cònsol major, Conxita Marsol, que
es va congratular de les bones
relacions amb el col·lectiu de
residents portuguesos a Andorra.
En aquest sentit, va assenyalar
que la plantació de l'arbre, de
la família dels til·lers, demostra
que l'arrelament de la comunitat
portuguesa al país és ben viu i
que amb el pas del temps "ens
permetrà recordar el sentiment
de comunitat".

De nou, la capital mundial del saxo

La vuitena edició del Sax Fest, el Festival Internacional de Saxo, torna a Andorra la Vella
després d'un any en blanc per la pandèmia i amb totes les mesures sanitàries exigides.

L'Andorra Sax Fest,
celebrat entre el 26 de
març i el 3 d’abril a Andorra la
Vella, és el primer festival de
saxo que se celebra en viu a tot
el món després de l’inici de la
pandèmia. El llarg centenar de
participants prové de l'estranger,

dels quals una quarta part,
de fora d’Europa. Es tracta
d'alguns dels saxofonistes més
prestigiosos del món, com a
concursants, jurat i professors.
El Sax Fest té com a principal
reclam el Concurs Internacional
de Saxofon d’Andorra.
Pel que fa a les mesures de
control de la pandèmia, es
realitzen proves d’antígens a
tots els músics que participin
en el concurs i als concerts
cada vegada que hagin de
tocar, es limita l'aforament en
els concerts oberts al públic,
i únicament s'ha previst la

Una nova temporada als horts

Màgia i alquímia feta joia

Els horts de la Margineda
ja s'estan començant a
posar a punt per estrenar una
nova temporada de cultiu amb
la gent gran de la parròquia. La
consellera de Social, Meritxell
Pujol, ja ha fet el sorteig de les
39 parcel·les d'aquest projecte
social, que es du a terme amb
Xavier Cardelús, propietari dels
terrenys, i la Fundació Julià Reig.
L'inici de la temporada s'ha fixat
per a mitjans d'abril.

El Centre Cultural La
Llacuna ha acollit aquest
març una mostra dels treballs
dels alumnes de l’Escola d’art
d’Andorra la Vella realitzats
durant el curs d’Electroforming,
impartit pel joier Gaston Rois.
Es tracta d'una tècnica aplicada
a la joieria contemporània, que
permet dipositar partícules de
coure sobre objectes o elements
de la natura mitjançant l’ús de la
corrent elèctrica.

desfilada d'una banda pels
carrers per celebrar el Walking
Street Music. El Sax Fest compta
un any més amb el suport del
Comú, patrocinador principal que,
a més, cedeix les instal·lacions
del Centre de Congressos.
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Cultivant l'estima per la música
entre els escolars de la parròquia
L'Institut de Música organitza audicions a prop de 300 alumnes d'entre 6 i 8 anys per
apropar-los a instruments minoritaris per al públic infantil com l'acordió, el clarinet, la
viola, la trompa i l'orgue. L'escenari: l'església de Sant Esteve.

Conducció segura sobre gel i neu
Una trentena de joves participen en el curs de conducció sobre gel organitzat pel servei de
Joventut i l'Automòbil Club d'Andorra per oferir eines quan la meteorologia ho posa difícil.
Com s'ha de reaccionar al
volant quan és de nit i ha
glaçat a la carretera? És millor
frenar o accelerar? I si el cotxe
no respon perquè hi ha molta
neu, què cal fer? Les respostes
a aquests i altres dubtes
similars van centrar el curs
de conducció sobre gel i neu
organitzat de manera conjunta
pel departament de Joventut i
l'Automòbil Club d'Andorra (ACA)
durant el cap de setmana del
6 i 7 de març al circuit de gel

'Andorra' del Pas de la Casa. Hi
van participar una trentena de
joves, que van rebre formació
teòrica i pràctica i van recrear
situacions reals per saber
reaccionar en cas de necessitat.
Altament subvencionat
Amb la iniciativa i com a
administració pública, tal com va
exposar el conseller d’Esports i
de Joventut, Alain Cabanes, des
del Comú s'han volgut dotar els
joves conductors d'eines per

tenir evitar accidents de trànsit.
Cabanes, que va recordar que
el Comú d’Andorra la Vella
és la primera administració
que tira endavant un projecte
com aquest, també va agrair
la bona predisposició que ha
mostrat l’ACA en tot moment per
organitzar l’activitat, altament
subvencionada per l’entitat i pel
departament de Joventut per
poder oferir un preu popular
(entre 20 i 35 euros) i posar
facilitats a les famílies.

Eines per a famílies i adolescents
El departament de Joventut
ha posat en marxa un servei
d'acompanyament i suport a les
famílies i als adolescents i donarlos eines per aconseguir una bona
comunicació en el procés educatiu
i crear o millorar el vincle afectiu.
Es tracta del SOMI (Servei Online
de Mentoria per Inspirar) i que
està guiat pel psicòleg i escriptor
Tomàs Navarro, autor de 5 llibres
traduïts a més de 20 llengües.
El conseller d’Esports i de
Joventut, Alain Cabanes, exposa
que SOMI neix per donar resposta
a una necessitat real i aportar a
les famílies claus en el treball de

L’Institut de Música
d’Andorra la Vella ha dut
a terme un seguit d’audicions
musicals adreçades als alumnes
de primera ensenyança de
la parròquia amb l’objectiu
d’apropar-los a la música
i donar a conèixer alguns
instruments minoritaris per al
públic infantil com el clarinet,
la trompa, l’acordió, la viola i
l’orgue. Entre el 4 de març i el
14 d’abril, s'organitzen sessions
de treball en les quals, sota el
títol La contalla dels 5 sons,
s'expliquen llegendes d’Andorra
relacionades cadascuna
amb el so d’un instrument.
Els professors de l’Institut
de Música s’encarreguen
íntegrament de les audicions,
que en aquest cas han anat
a càrrec d'Unai Gutiérrez
(clarinet), Pau Blasco (trompa),
Pilar Planavila (acordió), Sílvia
García (viola) i Ignacio Ribas
(orgue).
Habitualment aquestes sessions
musicals tenen lloc als centres
escolars però enguany s’han
traslladat a l’església de Sant

Esteve perquè els infants puguin
veure de primera mà què és i
com funciona un orgue.
En aquesta edició participen
en el projecte un total de 287
alumnes de quatre centres de
la parròquia (Escola Francesa
Santa Coloma, Escola
Francesa Andorra la Vella,

Col·legi Janer i Col·legi Sant
Ermengol).
Totes les audicions segueixen
les mesures de prevenció
estipulades pel Ministeri de
Salut per evitar contagis i
s'han articulat en grups de
convivència.

Formació telemàtica a les entitats
la intel·ligència emocional.
El SOMI s’ofereix a través de
mitjans online: a andorralavella.
ad/joventut es pengen cada
setmana vídeos, articles i
exercicis i també es fan sessions
en directe a les xarxes socials

de Joventut. De manera puntual
s’organitzaran activitats
presencials.
Les consultes i dubtes que es
plantegin s’atendran a
somi@comuandorra.ad.

El Servei de Participació
ciutadana ha organitzat
entre el 25 de febrer i el 18
de març una nova edició de
jornades formatives gratuïtes
adreçades a les associacions
sense ànim de lucre inscrites al
Registre Comunal d’Associacions
d’Andorra la Vella. En aquesta
ocasió, i sota el títol Fent xarxa!,
s’han articulat quatre sessions

telemàtiques per ajudar a
les entitats a crear espais de
reflexió i de col·laboració a
través d’Internet, aprofitant les
eines que hi ha disponibles, i les
opcions que en aquest sentit han
aflorat amb la nova realitat de
la pandèmia. La temàtica s’ha
escollit atenent a les demandes
de les mateixes entitats de
generar espais de trobada.
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El Carnaval s'adapta a la pandèmia

L'X-Trial torna a la tardor
Andorra la Vella serà a final d'any la seu d'una nova prova del campionat del món.
L'incombustible Toni Bou rep al Centre de Congressos el premi que l'acredita com a millor
pilot del món de trial del 2020.
Andorra la Vella tornarà
a ser la seu a la tardor
d’una prova del campionat del
món d’X-Trial. La capital havia
d’haver acollit la primavera del
2020 la final del campionat, una
cita que es va suspendre per la
pandèmia i que va motivar la
interrupció del circuit de proves
del campionat del món de
l’especialitat. L'anunci el va fer
la cònsol major, Conxita Marsol,

el passat 23 de febrer durant
l'acte d'entrega dels premis als
campions del món d’X-Trial 2020
-Toni Bou, Adam Raga i Jeroni
Fajardo, primer, segon i tercer
classificats respectivamentque va tenir lloc al Centre
de Congressos en un format
reduït. L'acte va comptar amb
la presència del vicepresident
de la Federació Internacional de
Motociclisme, Ignasi Verneda;

i de la ministra de Cultura i
Esports, Sílvia Riva.
El pilot més guardonat
Toni Bou va obtenir per 14a
vegada el reconeixement per
ser el millor de l’especialitat
indoor, fet que el situa com el
pilot de la història amb més
títols mundials, ja que acumula
també 14 campionats del món
en exterior.

La gran rua de Carnaval
que cada any recorre
l'eix comercial d'Andorra la
Vella i Escaldes-Engordany
no s'ha pogut celebrar aquest
any a causa de les restriccions
de la COVID-19. Però no per
això les dues parròquies han
volgut renunciar a la celebració
d'aquesta festa popular i s'han
organitzat un seguit d'activitats
imaginatives que s'han articulat
sota el lema Habemus carnaval.
Així doncs, s'ha fet a través
d'Internet un concurs de
disfresses i de comparses de
grups de convivència, que ha
comptat amb una quinzena de
participants que han presentat
les seves propostes a la web a
www.habemuscarnaval.com.

Els actes tradicionals com
la penjada i el judici del
Carnestoltes (com és habitual,
amb un ninot fet pels nens
i nenes del casal d'infants
El Llamp) s'han celebrat

Un Sant Antoni sense escudella
però amb un plat dedicat a l'Esbart

El Centre de Congressos, seu de
votació de les eleccions del Barça
El Centre de Congressos
va ser, el 7 de març, la seu
andorrana de les eleccions a la
presidència del F.C. Barcelona.
L'equipament d'Andorra la Vella
va centralitzar, per primera
vegada en la història del club, el
dipòsit del vot dels socis culés
del Principat i de les poblacions
veïnes del Pirineu (va acollir
2 de les 156 meses electorals
dels comicis). Hi van acudir
442 votants que, amb unes
mesures de seguretat extremes
per evitar contagis, van votar
majoritàriament Joan Laporta.

igualment, però en un format
més reduït i amb les mesures i
recomanacions del Ministeri de
Salut. Ambdues activitats s'han
centralitzat enguany a l'avinguda
Meritxell, 112.

Les restriccions sanitàries
a causa de la pandèmia
han obligat a suspendre
enguany la celebració de

l’Escudella de Sant Antoni. Amb
tot, la Confraria d’escudellaires
d’Andorra la Vella i el Comú,
organitzadors de l’esdeveniment

popular cada 17 de gener, han
posat a la venda igualment el
plat commemoratiu pensant,
sobretot, en tots aquells
ciutadans que any rere any
col·leccionen els plats d’aquesta
diada tan arrelada a la
parròquia.
El recipient de fang s'ha dedicat
en aquesta ocasió a l’Esbart
dansaire, que celebra el 40è
aniversari de la seva fundació.
Se n'han editat 400 unitats i es
poden adquirir al Centre cultural
La Llacuna.
Aquest és el cinquè any d'una
sèrie de plats dedicats a les
entitats d'Andorra la Vella
declarades d’interès públic. Així
doncs, el 2017 es va homenatjar
l’Associació de Fallaires, el
2018 l’Orfeó andorrà, el 2019
la Confraria d’escudellaires i el
2020 la Gresca gegantera.
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Humor i teatre, els millors antídots
El muntatge de comèdia 'T'estimo si he begut', de Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre,
tanquen amb èxit la 57a Temporada de Teatre al Centre de Congressos.
La 57a Temporada de
Teatre que organitzen
conjuntament Andorra la Vella
i Sant Julià de Lòria va abaixar
el teló el 29 de gener amb un
gran somriure. La comèdia
musical T'estimo si he begut,
una adaptació dels contes de
l'escriptora catalana Empar
Moliner, amb el segell de les
reconegudes companyies de
teatre Dagoll Dagom, La Brutal

i T de Teatre, van fer riure el
públic amb un grapat d'històries
ben esbojarrades.
L'espectacle, protagonitzat
per les quatre actrius de T de
Teatre (Mamen Duch, Marta
Pérez, Carme Pla i Àgata Roca),
juntament amb David Bagés,
Mercè Martínez i Ernest Villegas,
va aterrar a la capital un parell
de mesos més tard del previst.
Es va haver d'ajornar després

que s'hagués detectat un positiu
per COVID-19 entre els membres
de la companyia.
La 58a Temporada de Teatre,
d'altra banda, ja està en marxa
i també aposta per l'humor i
les produccions de casa. Carles
Sans, de Tricicle; Cobertura,
amb Bruno Oro i Clara Segura;
i La tercera onada, amb la Jove
Companyia Nacional d'Andorra,
conformen el cartell.

Homenatge a Pep Aguareles
El 20 de gener es complien
dos anys de la mort
del fotògraf Pep Aguareles,
qui va ser professor i màxim
responsable de l'Escola d'art de
La Llacuna. Per recordar la seva
figura i la petjada que va deixar
es van organitzar diferents
propostes culturals, una de les
quals una exposició col·lectiva
amb la participació d’alumnes i
ex-alumnes del centre i també
d’artistes amics del fotògraf.
La mostra, que es va exposar
al vestíbul del centre cultural,
estava composada per 47
obres de diferents expressions
artístiques que giren al voltant

d’un poema d’Aguareles “que
parla de l’infant que tots tenim a
dins i mostra molt bé com ell es
va entregar plenament a la vida

i sempre va perseguir els seus
somnis", tal com va explicar
Neus Mola, cap de l'Escola d'art i
companya de vida del Pep.

