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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

#andorracapital en imatges

Normalitat. Mai no havíem tingut tantes ganes 
de viure sota aquest precepte. El ritme trepidant 
d'aquesta societat que imposa viure experiències 
i emocions sense pausa es va interrompre de 
manera abrupta fa un any llarg amb la irrupció del 
coronavirus. Tot això, amb una afectació profunda al 
teixit econòmic i social d'un país que viu del turisme. 
Ha estat una crisi sanitària que ha afectat, en major 
o menor mesura, moltes famílies.
Ara, veiem la llum al final de túnel i anem 
recuperant amb empenta i il·lusió una normalitat 
que no valoràvem fins que la vam perdre.

Passejar, retrobar-nos amb els amics, gaudir d'una 
bona conversa en una terrassa... D'això se'n diu 
normalitat, accions quotidianes que fins no fa gaire 
estaven limitades. L'arribada del bon temps ens 
empeny a gaudir del passeig, com a la nova zona per 
a vianants de Callaueta. I ja fem plans per a l'estiu: 
concerts, festes majors... grans esdeveniments que 
ens fan sentir vius i que ens ajuden a recordar com 
els trobàvem a faltar. I un dia, no fa pas gaire, també 
vam enyorar el turisme que avui rebem amb els 
braços oberts. 
comunicacio@comuandorra.ad
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El Consell de Comú ha 
adjudicat l’estructura 

museogràfica i els continguts 
del futur museu de la bicicleta, 
que s’ubicarà a la planta baixa 
i semisoterrània de l’edifici 
comunal que acull la Sala Àgora 
i les antigues dependències 
de Social ubicades a la plaça 
Lídia Armengol. Alhora, s’ha 
acordat treure a concurs les 
obres per adequar l’espai de 
prop de 1.800 metres quadrats 
perquè esdevingui el futur 
Centre interactiu de la Bicicleta, 
un projecte museístic que 
exposarà el fons de la família 
Riberaygua integrat per més 
de 200 peces d’entre els anys 
1860 i 1950 i que suposa una de 

les col.leccions més importants 
d’Europa. Serà un projecte 
que incorporarà experiències 
interactives per als visitants, 
de tal manera que es concebrà 
com un centre innovador i 
contemporani de referència.
El Centre interactiu de la 
Bicicleta, que tindrà un cost 
estimatiu d’1,5 milions, serà un 
nou atractiu cultural i turístic al 
centre d’Andorra la Vella abans 
de la primavera de l’any vinent.

Dos milions per als ERTO
El Comú d'Andorra la Vella 
feia efectiva l'11 de juny, amb 
la resta dels sis comuns, 
l'aportació al fons de solidaritat 
del Govern per contribuir a 

sufragar els ERTO que han 
afectat fins ara, d’una manera o 
altra, 11.500 persones. Andorra 
la Vella aporta al fons un total 
de 2 milions d'euros, la quantitat 
més elevada, en considerar 
que calia ser solidaris perquè 
és una de les parròquies amb 
més població i que aglutina 
un nombre més important 
d'empreses i assalariats. En 
conjunt, les set corporacions 
comunals fan una aportació de 
7,5 milions per ajudar a pal·liar 
els efectes de la pandèmia. 
Les administracions locals 
i el Govern formalitzaven la 
col·laboració durant la signatura 
de l'acord institucional per 
pal·liar els efectes de la 

El Centre interactiu de la Bicicleta, 
una realitat la primavera vinent
En els propers mesos s'adequarà un espai, sota la plaça dels Set Poetes, que exposarà una 
de les col·leccions més importants d'Europa i que alhora oferirà continguts interactius.

Covid-19, en un acte carregat de 
simbolisme celebrat a la plaça 
del Consell General. 
La cònsol major, Conxita Marsol 
assegurava llavors que la 
col·laboració que hi ha hagut 
entre les diferents institucions 
per fer front a la crisi "és tot 
un exemple" i recordava que, 
a banda de les aportacions 
econòmiques, els comuns hi han 
contribuït amb molts mitjans 
com neteja de la via pública, 
desplegament d'agents als 
carrers i cessió de personal i 
espais per als STOP LAB "des 
del primer dia i amb moltes 
ganes". "Hem fet tot el que ha 
estat necessari per estar al 
costat de la ciutadania", afegia el 
mateix dia de l'acte.
En el mateix sentit es 
manifestava del cap de Govern, 
Xavier Espot, que considera 
que amb l'aportació de les 
parròquies es dona “una imatge 
d’unió institucional”.

Jordi Sabata, coordinador de 
l’Institut de Música d'Andorra la Vella
El nomenament d'aquest 
professional de l’àmbit cultural 
especialitzat en gestió de 
centres musicals s'acordava al 
maig pel Consell de Comú. 
El nou coordinador de l'Institut 
de Música d'Andorra la Vella 
té els reptes de continuar 
impulsant l’ensenyament 
musical al país i avançar cap 
al reconeixement oficial per 
part del ministeri d’Educació de 
l’oferta educativa de l’Institut, un 
procés que s’està gestant des de 
fa uns anys i que ha de veure la 
llum durant els propers cursos. 
Jordi Sabata (Berga, 1983) 
és enginyer tècnic en 
Telecomunicacions, músic i 
especialista en gestió cultural, i 
compta també amb un grau en 
interpretació de Cant clàssic i 
contemporani. En l’àmbit laboral 
l’avala una àmplia experiència 
com a responsable de centres 

docents relacionats amb la 
música. Ha estat tècnic de 
gestió de l’Associació Catalana 
d’Escoles de Música, així com 
secretari acadèmic de l’Escola 
Municipal de Música de Berga 
(un centre amb prop de 1.000 
alumnes) i del Conservatori de 
Música dels Pirineus.
L’Institut de Música de la capital, 
inaugurat el 1980, agrupa cada 
curs prop de 400 alumnes de 
diferents nivells i especialitats, 
26 professors, i és alhora el 
centre musical de referència 
d’Andorra. 
El Comú acordava al setembre 
introduir la figura del 
coordinador per dirigir l’entitat i 
dotar-la de més autonomia. 
Era una de les demandes 
del col·lectiu de professors, 
recollida a la nova ordinació 
que regula el règim intern de 
l'Institut de Música.
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Andorra, l'epicentre 
d'Iberoamèrica
El XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano se 
celebrava a Andorra la Vella com a preàmbul de la  
Cimera de Caps d'Estat i de Govern de l'abril. 

Més de 300 participants 
van assistir de manera 

presencial al XIII Encuentro 
Empresarial Iberoamericano 
celebrat a Andorra la Vella 
i més de 1.000 ho van fer 
telemàticament. La trobada 
s’emmarcava en la XXVII 
Cimera Iberoamericana de Caps 
d’Estat i de Govern que es va 
desenvolupar al nostre país els 
dies 20 i 21 d’abril. 
Innovació per al 
Desenvolupament Sostenible. 
Objectiu 2030. Iberoamèrica 
enfront del repte del 
coronavirus. Aquest va ser el 

generar riquesa i mantenir els 
llocs de treball, amb accions 
com el foment de l’obra pública 
o la rebaixa de la pressió fiscal.
A la sessió inaugural també 
hi van intervenir el president 
de l’Organització Internacional 
d’Ocupadors (OIE), Erol Kiresepi; 
el president de la Confederació 
Espanyola d’Organitzacions 
Empresarials, CEOE, i de la 
Secretaria Permanent del 
Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos, CEIB, Antonio 
Garamendi -que ho va fer 
de manera telemàtica-; i el 
president de la Confederació 
Empresarial Andorrana, CEA, 
i del Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos, CEIB, Gerard 
Cadena.

Cimera de Caps d'Estat i de 
Govern amb protocols COVID
La Cimera empresarial va 
culminar amb un Conservatori 
amb Caps d’Estat i de Govern, 
amb participació del Rei 
d'Espanya, Felip VI, i del 

lema de la trobada celebrada al 
Centre de Congressos i que va 
organitzar la Secretaria General 
Iberoamericana-SEGIB, el Consell 
d’Empresaris Iberoamericans-
CEIB i la Confederació 
Empresarial Andorrana-CEA. 
Durant dos dies van intervenir 
més de 100 ponents de la Regió, 
entre autoritats, presidents 
d’organitzacions empresarials, 
representants d’institucions 
i empreses destacades i els 
màxims experts en diverses 
matèries. La cònsol major donava 
la benvinguda als assistents 
en una sessió inaugural que 

va comptar amb parlaments 
de la Secretària general 
Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, i del cap de Govern, 
Xavier Espot. Conxita Marsol 
va presentar Andorra la Vella 
com el centre administratiu del 
país, i també nucli comercial i 
empresarial, afectat de ple per 
la pandèmia. En aquest sentit 
va evidenciar la necessitat de 
diversificar i complementar 
una economia basada en 
el turisme, alhora que va 
expressar la convicció que les 
administracions han d’oferir 
suport al teixit productiu per 

president del Govern, Pedro 
Sánchez. També hi van ser 
presents el president i primer 
ministre de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa i António 
Costa; així com el president de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, 
i el president de la República 
Dominicana, Luis Abinader. 
Tots ells van participar 
presencialment, juntament amb 
els represenants andorrans, a 
la Cimera de Caps d'Estat i de 
Govern, mentre que la resta de 
mandataris iberoamericans ho 
van fer per videoconferència.
El cap de Govern, Xavier 
Espot, i la secretària general 
iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, van qualificar d'"èxit" 
la Cimera, no només pel "rècord" 
de participació de caps d'estat 
i de govern sinó també perquè 
es van debatre i adoptar tot un 
seguit d'acords "sobre qüestions 
que afecten els grans reptes de la 
humanitat" com són la violència 
de gènere, els drets de les 
persones més vulnerables o la 

bretxa digital.
Espot subratllava un seguit 
de pactes assolits entre els 
quals la crida a garantir un 
accés universal més "equitatiu 
i solidari" de les vacunes i 
en aquest sentit va recordar 
l'esdeveniment paral·lel en què 
va prendre part el copríncep 
francès, Emmanuel Macron.
Sobre què en treu Andorra 
d'haver acollit aquesta cita, 
Espot manifestava que és "el 
convenciment que Andorra 
és capaç" d'acollir fòrums 
importants com aquest no només 
des del punt de vista logístic sinó 
també de fer-ho "amb resultats 
palpables". A més, hi afegia, ha 
aportat "prestigi, coneixement i 
bona reputació". 
El cap de Govern també va 
ressaltar Andorra té l'obligació 
de "contribuir" a l'ordre 
internacional tenint en compte 
que és un país petit però que 
pot mostrar la seva experiència 
i al mateix temps pot aprendre 
d'altres.

UNA CIMERA HISTÒRICA

FORMAT ADAPTAT 
A LA SITUACIÓ

La comunitat 
iberoamericana es va 
trobar, finalment, en un 
format mixt: presencial i 
telemàtic.

VACUNES PER A 
TOTHOM

Un dels clams dels 
països iberoamericans 
durant la trobada va ser 
l'accés universal a les 
vacunes de la COVID-19.

PROTOCOLS COVID 
ESTRICTES

Els dos esdeveniments 
internacionals van 
suposar tot un repte 
organitzatiu en plena 
pandèmia.

INTERÈS MEDIÀTIC 
INTERNACIONAL

Més de 70 mitjans 
de comunicació 
acreditats de 13 països 
diferents van cobrir 
l'esdeveniment.
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La parròquia, vista pels escolars
Els alumnes de 5è dels sis centres educatius d'Andorra la Vella i Santa Coloma han tornat 
a fer un grapat de propostes al Comú en el marc del Consell d'Infants, com un autocinema, 
projectes en favor del medi ambient i un parc infantil cobert i inclusiu.

El Consell d’Infants 
d’Andorra la Vella es 

va poder tornar a reunir 
presencialment a principi de 
juny per debatre les propostes 
que durant el curs van treballar 
els alumnes de 5è curs dels sis 
centres de primària d'Andorra la 
Vella i Santa Coloma. 
Enguany, novament, han posat 
deures al Comú proposant un 
grapat d'idees per millorar 
la parròquia. Des del British 
College of Andorra van defensar 
la idea dels jardins verticals 
per millorar la qualitat de 
l’aire i embellir la parròquia, i 
els alumnes del Col·legi Anna 
Maria Janer van apostar per 
un autocinema amb entrada 
gratuïta. Des del Col·legi Sant 
Ermengol, per un parc cobert i 
inclusiu per a joves, mentre que 
l’Escola andorrana d’Andorra la 
Vella vol que s'instal·lin xarxes 
als tubs de drenatge per evitar 
l’arribada de residus al riu 
Valira. Des de l’Escola francesa 
d’Andorra la Vella van demanar 
horts ecològics als col·legis 
per contribuir a promoure 
una alimentació saludable i 
des de l’Escola francesa de 
Santa Coloma van defensar un 
projecte amb la col·laboració 
de l'Escola Nostra Senyora de 
Meritxell i l'Escola taller per 
construir casetes per als ocells 
per combatre la processionària i 
espais per als gats abandonats.

Gran implicació de les escoles
Tots els projectes es van aprovar 
i el Comú estudiarà ara la 
manera de fer-los efectius. 
La cònsol major, Conxita Marsol, 
va lloar totes les idees i la 
implicació dels més menuts.

Un concert de SUU per tancar el curs
L'edició d'enguany del Consell 
d'Infants va acabar amb molta 
música i festa. Els prop de 
300 alumnes de la parròquia 
que enguany han participat 
en el projecte van assistir 
l'11 de juny al concert de la 
cantautora catalana Suu, molt 
popular entre el públic jove i 

adolescent, i artista escollida 
per protagonitzar el concert de 
final de curs. 
El pavelló de l’Estadi Comunal 
Joan Samarra Vila va ser el 
centre neuràlgic de la festa. 
L'artista va presentar a Andorra 
la Vella els temes dels seus dos 
discos, Natural i Ventura.

coneix els consellers

Gerard Menardia: "Hem de saber 
preservar el paradís on vivim"

Porta un any i mig sent 
conseller. Un debut 

en política marcat per la 
pandèmia...
És cert, vam haver d'aprendre 
a corre-cuita el funcionament 
del Comú i de sobte va arribar 
la pandèmia. Vaig tenir la sort 
d'implicar-me directament en 
l'organització dels Stop Lab 
que es van muntar per fer els 
tests d'antígens a la població. 
Aquí és quan t'adones que el 
Comú és una administració 
propera, àgil i que dona una 
resposta immediata al ciutadà. 
Vam prendre decisions ràpides 
i encertades i va ser molt 
gratificant.

Sobta, tot i que potser no 
hauria de ser així, la implicació 
de persones joves en política. 
D'on sorgeix l'interès?
Sempre m'ha agradat participar 
activament en les entitats de 

les quals formo part, ja sigui al 
rugbi o amb el jovent de Santa 
Coloma per organitzar la Festa 
major. Em ve de sempre això de 
voler col·laborar per avançar.

Un colomenc que ha vist com 
Santa Coloma s'ha transformat 
els darrers temps.
Sempre hi he viscut, és un poble 
molt maco, amb molt bona gent. 
Santa Coloma s'havia quedat 
obsoleta i ara s'hi ha fet un 
gran canvi. Ser del poble fa que 
molts ciutadans m'expressin 
personalment els seus neguits 
perquè faci arribar la seva veu 
al Comú.

Una de les àrees al seu 
càrrec és la que gestiona els 
aparcaments de la parròquia.
Són una font d'ingressos 
importants per al Comú, que 
s'han vist tocats per la falta de 
turistes durant la pandèmia. 

Tenim 5.000 places a tota la 
parròquia, si bé és cert que ara 
ha desaparegut el Fener 1. El 
Comú, en previsió, ja havia llogat 
fa un temps el pàrquing Valira, 
a tocar de la Dama de Gel. En 
un parell d'anys hi haurà 900 
places consolidades sota del nou 
centre comercial al Fener. I no 
parem de buscar nous espais. 
Ara bé, hem de canviar hàbits, 
aparcar el cotxe i salvar petites 
distàncies a peu. A més, també 
tenim un bus comunal gairebé 
gratuït per intentar mica en mica 
ser menys dependents dels 
vehicles privats.

Arran de la pandèmia molta 
gent ha descobert l'enorme 
patrimoni natural que tenim a 
Andorra la Vella... 
Vivim en un autèntic paradís, 
que són les nostres muntanyes 
i hem de saber preservar-lo. 
I sí, molta gent ha descobert 
tresors naturals com el bosc 
de Palomera. A més, hem 
millorat el camí del Tamarro a 
La Comella i hem rehabilitat el 
camí de La Llisanda, que passa 
a la vora de les basses de Santa 
Coloma en direcció a Sant Vicenç 
d'Enclar. Aviat posarem en 
valor altres zones, substituirem 
les baranes del Rec de l'Obac 
i arranjarem trams del Rec 
del Solà. Els nostres operaris 
treballen de valent per mantenir 
l'extensa xarxa de camins.

Com veu el futur d'Andorra la 
Vella i Santa Coloma?
Veig l'evolució cap a una 
parròquia sostenible i moderna 
que avança, però mantenint i 
realçant el nostre patrimoni 
natural i cultural.

El conseller d'Aparcaments i Patrimoni Natural té 29 anys i aquesta és la seva primera 
experiència en política. Al Comú fa arribar la veu de Santa Coloma, un poble que el va 
veure néixer, que estima i defensa. 
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L’accés dels vehicles 
rodats a la Vall del Madriu-

Perafita-Claror estarà prohibit 
segons la nova ordinació 
reguladora que es presentava 
el 18 de maig a Andorra la Vella, 
parròquia que enguany ostenta 
la presidència de la Comissió 
de Gestió. La normativa entrarà 
en vigor properament, un cop 
s'aprovi pels Consells de Comú 
amb territori a la Vall.
El consens s'escenificava amb 
la presència dels integrants de 
la Comissió: els cònsols menors 
d’Andorra la Vella i Encamp, 
David Astrié i Jean-Michel 
Rascagnères; i dels cònsols 
majors de Sant Julià de Lòria 
i d’Escaldes-Engordany, Josep 

Majoral i Rosa Gili. 
El president de la Comissió de 
Gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror, David Astrié, ha 
posat en relleu que l’ordinació 
regula aspectes per preservar 
la fauna i la flora de la Vall, 
declarada Patrimoni de la 
humanitat per la UNESCO 
el 2004 atenent el seu valor 
paisatgístic i cultural, com la 
prohibició d’introduir espècies 
que no siguin autòctones o de 
destruir o tallar vegetació. 
Alhora s’introdueix la possibilitat 
de regular el volum màxim 
de persones a la Vall a través 
d’un sistema de reserva prèvia 
obligatòria i s’uniformitza la 
regulació de l’acampada en tot el 

territori -tot adaptant-se a la Llei 
de conservació del medi natural, 
la biodiversitat i el paisatge-, i 
que es fixa en 3 tendes durant 2 
nits sense autorització. 
Mentre que la caça i la pesca 
segueixen permeses, en el 
marc de les disposicions legals 
i reglamentàries vigents, es 
prohibeix la construcció de 
nous edificis o campaments de 
caçadors. 
La restauració i rehabilitació 
d’edificis també han de seguir 
els criteris fixats pel ministeri 
de Cultura i aprovats per la 
Comissió de Gestió.
Per contribuir a preservar 
la riquesa dels ecosistemes, 
l’ordinació introdueix, a més, un 

Objectiu comú per preservar 
la Vall del Madriu-Perafita-Claror
Els comuns d'Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany tanquen 
una ordinació conjunta per regular un espai declarat Patrimoni de la humanitat el 2004.

règim sancionador que estableix 
multes d’entre 60 i 300 euros 
per deixar escombraries o 
destruir equipaments; i multes 
de fins a 3.000 euros per 
entrar en propietats privades o 
abocar runa. Les sancions més 
elevades, de fins a 12.000 euros, 
seran per accedir en vehicle 
a la Vall o per actuacions que 
atemptin greument contra el 
medi ambient.

Un impuls a la gestió de la Vall 
La directora executiva del Pla 
de Gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror, Susanna 
Simon, ha explicat que, pel seu 
valor paisatgístic i cultural, el 
territori ha entrat com a soci 
en el projecte Pyrénées-Pass, 
una iniciativa transfronterera 
que promociona conjuntament 
els Pirineus com a destinació 
turística. 

 Ja es treballa en una nova 
aplicació mòbil com a eina 
divulgativa que incorpori 
els camins ben senyalitzats. 
A més, aquest estiu s'han 
contractat tres ecoguardes i, 
com a novetat, s’incorpora de 
manera fixa i durant tot l’any un 
responsable de camp que, entre 
altres funcions, actuarà com a 
responsable del grup. 

No més construccions
Es prohibeix la construcció de nous 
edificis o campaments de caçadors, i 
es desestima el filferro o material de 
rebuig per fer tanques. 

LES CLAUS DE LA NOVA REGULACIÓ

El consens entre els quatre comuns amb territori a la Vall s'escenificava 
a Andorra la Vella, que presideix enguany la Comissió de Gestió de la 
Vall del Madriu-Perafita-Claror.

Accés rodat prohibit
L'accés i la circulació a la Vall 
de vehicles rodats, siguin o no 
motoritzats, restarà prohibit, amb 
l'excepció de vehicles sanitaris o 
d'emergència.

Sancions per deixar         
escombraries al medi
Es fixen multes d'entre 60 i 300 euros 
per abandonar deixalles o destruir 
equipaments, i d'altres més severes.

Dues nits d'acampada
Podran acampar en tot el territori 
3 tendes durant 2 nits sense 
autoritzacio, tal com marca la Llei de 
conservació del medi natural.
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Nou Centre d'Art al Parc Central
Se situarà al bell mig del parc, a les antigues dependències del Servei de Joventut del 
Comú d'Andorra la Vella. Els treballs d'adequació finalitzaran a la tardor.

El Comú d’Andorra la Vella 
fa una nova aposta per la 

cultura amb la creació d’un espai 
d’exposicions permanent al Parc 
Central i en cedeix la gestió al 
Govern. La cònsol major, Conxita 
Marsol, i la ministra de Cultura i 
Esports, Sílvia Riva, exposaven 
en roda de premsa el projecte 
del nou Centre d’Art d’Andorra la 
Vella que el Comú construirà al 
Parc Central i que gestionarà el 
ministeri de Cultura.
El nou equipament, que acollirà 
exposicions, d’uns 350 metres 
quadrats i d’un sol espai diàfan, 
amplia les dependències de 
220 metres quadrats que fins 
fa uns mesos acollia el Servei 
de Joventut del Comú d’Andorra 
la Vella i, anteriorment, la Casa 
Pairal. El projecte, de l’arquitecte 
Marc Monegal, integra l'edifici 
a peu pla a l’entorn del Parc 
Central, el pulmó verd de la 
parròquia que tindrà un nou 
caràcter cultural a banda de 
lúdic.
Aquest juny el Comú ha 
adjudicat a Construccions 
Modernes per 689.000 
euros les obres de reforma 
i ampliació d’un espai que 

alhora s’adequarà als criteris 
d’eficiència energètica. 
Tant Sílvia Riva com Conxita 
Marsol han coincidit a 
assenyalar que Andorra la 
Vella necessitava aquest espai 
expositiu permanent per donar 
resposta a les necessitats 
dels artistes nacionals i que la 
ubicació és ideal per la seva 
centralitat i accessibilitat, tant a 
peu com en cotxe.

La ministra de Cultura i Esports 
ha agraït al Comú la sensibilitat 
mostrada envers les necessitats 
dels artistes plàstics del país 
que podran exposar en un 
espai que alhora programarà 
exposicions de reconegut 
prestigi per al públic nacional 
i serà un bon complement a 
l’oferta cultural adreçada als 
turistes. 

Inaugurada la Passarel·la Rosa Ferrer

 El pas elevat de 30 metres 
de llargada que connecta 

la plaça del Poble i el Centre 
històric a través del carrer de 
la Vall ha passat a anomenar-
se Passarel·la M. Rosa Ferrer 
Obiols, com a mostra de 
reconeixement a la figura de qui 
fou cònsol major d’Andorra la 
Vella entre 2008 i 2015.
La proposta de batejar 
l’equipament amb el seu nom 
va ser fruit d’una iniciativa 
ciutadana que va ser acollida de 
molt bon grat pel Comú perquè 
l’ex-cònsol major va tenir una 
sensibilitat especial perquè la 
passarel·la fos una realitat a 
partir del conveni que va signar 
ella mateixa el 2010 amb el 
Govern i el Consell General i 
que ha permès desenvolupar 
urbanísticament la zona on avui 
hi ha el nou edifici del Consell 
General i la Seu de la Justícia.
La cònsol major, Conxita 
Marsol, juntament amb el cap 

de Govern, Xavier Espot, i la 
subsíndica general, Meritxell 
Palmitjavila, va descobrir la 
placa commemorativa. Tots 
tres, en presència de familiars 
i amics de Rosa Ferrer, en van 
lliurar una rèplica al seu fill, 
Marc de Diego, en un acte senzill 
i emotiu per recordar de manera 
permanent la seva figura.
Tant el cap de Govern com la 
subsíndica i la cònsol major van 
destacar la figura de Ferrer i 
trajectòria política rellevant que 
va tenir a les tres institucions 

El passat 11 de juny es descobria la placa que dona nom a l’equipament, transitable des 
de final de gener. La desapareguda Rosa Ferrer va ser cònsol major d’Andorra la Vella 
entre 2008 i 2015, i una de les impulsores de la construcció de la passarel·la.

que organitzaven l’homenatge.
El fill, emocionat, va destacar 
que Rosa Ferrer era "algú que 
s'estimava molt Andorra, la 
parròquia, les seves institucions 
i la seva història" i que per tant 
que "un tros de la parròquia 
dugui el seu nom, no té preu”.
Conxita Marsol ressaltava també 
que és un equipament icònic i un 
referent per turistes i ciutadans 
del país perquè connecta el 
centre amb amb la joia de la 
corona del barri antic, la Casa de 
la Vall.

El projecte, impulsat per l’Àrea de 
Museus i Monuments, ha comptat 
amb la implicació de 10 joves artistes 
del país i internacionals amb la missió 
de reinterpretar els sants Gregori i 
Silvestre. L'actuació dona visibilitat a 
l’Espai Columba i embelleix l’entorn, 
alhora que crea curiositat als visitants 
per saber més sobre els sants 
interpretats i les pintures del segle XII 
de Santa Coloma.

Mural urbà a l'exterior de 
l'Espai Columba
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Andorra la Vella mantindrà les 
dues places a l'eix comercial
El Comú i Andorra Telecom tanquen un conveni segons el qual l’operadora cedeix l’ús a la 
parròquia dels espais adjacents a les futures oficines, tant a l’avinguda Meritxell com a la 
confluència dels carrers Riberaygua, de la Borda i Sant Salvador.

Andorra la Vella mantindrà 
la plaça pública a 

l’avinguda Meritxell 112, amb 
la confluència amb l’avinguda 
Riberaygua, durant com a 
mínim els propers 20 anys. 
Així ho estableix el conveni 
signat entre el Comú d’Andorra 
la Vella i Andorra Telecom 
i que va aprovar al maig el 
Consell de Comú, segons el 
qual l’operadora cedeix a la 
parròquia l’ús de la parcel·la 
perquè esdevingui un espai 
públic. Andorra la Vella també 
mantindrà com a plaça pública 
una part de l’espai posterior de 
la parcel·la, situada als carrers 
Bonaventura Riberaygua i de 
la Borda segons s’estableix al 
conveni. La plaça de l’avinguda 
Meritxell tindrà més de 1.000 
metres quadrats, mentre que la 
plaça mestre Joan Roure, prop 
de 1.800. L’acord, a més, fixa 
que el Comú cedeix a Andorra 
Telecom part del subsol de 
la parcel·la on l’operadora de 
telefonia té previst construir la 

seva nova seu social. 
L’objectiu és destinar el subsol 
de l’edifici a un espai públic 
d’exposicions avantguardista 
des d’un punt de vista tecnològic 
i digital que es converteixi en un 
referent turístic.

El Comú es mostra satisfet 
per haver tancat un acord que 
permet mantenir aquests espais 
públics cèntrics d’interès turístic 
i molt freqüentats pels ciutadans 
i turistes.

La plaça de la Rotonda es transforma

La plaça de la Rotonda 
ha començat aquesta 

primavera una intensa 
remodelació per millorar la 
connexió entre la part alta i 
la part baixa de l'avinguda 
Meritxell. La reforma consisteix 
a canviar el paviment de granit 
similar al que ja hi ha a l'eix 
comercial, fer millores en 
l'enllumenat i construir una zona 
de repòs. A més, s'han aprofitat 
els treballs per fer un reforç 
estructural en una part del pont 
de la Rotonda.
La remodelació d'aquest 
tram de l'eix comercial, amb  
un cost de 661.859 euros, 
suposa 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 segons 
el projecte ‘CentreS’ dels 
arquitectes Pere Cervós i Ricard 
de Deus, que va guanyar el 

S'han fixat que mentre es 
du a terme la remodelació 
de la Rotonda l'escultura 
La noblesse du temps, de 
Salvador Dalí, no hi és? L'obra 
es va traslladar temporalment 
a l'antiga plaça de braus i 

Amb la reforma es completarà la connexió entre la part alta i la part baixa de l'avinguda 
Meritxell i es guanyarà una zona de repòs a l'eix central. L'obra és la primera fase d'un 
canvi més ampli previst a tot el passeig del riu. 

concurs d’idees de la tardor del 
2019 poc abans de la pandèmia.
El concurs d'idees per 
desenvolupar la plaça de la 
Rotonda i entorns preveu 
una font amb llums de colors 
sobre el riu Valira -treballs que 
començaran aquesta tardor-, un 
passeig més ample i amb zones 
de repòs al voltant del riu per 
potenciar els desplaçaments a 
peu, i un espai on poder-hi fer 
activitats durant tot l’any. 
La reforma de la plaça de la 
Rotonda s'han començat en 
un període de baixa afluència 
de turistes per tenir-la a punt 
aquest estiu.

retornarà al seu espai original 
però en un emplaçament 
que li concedirà molt més 
protagonisme. L'escultura 
és un dels elements de la 
parròquia més fotografiats pels 
visitants.

L'escultura de Dalí, més realçada

L'Andorra més natural amb National Geographic
La plaça de l'antiga seu d'Andorra Telecom exposa tot l'estiu 22 
fotos de fauna i flora del país que formen part del projecte Andorra 
al natural de National Geographic. Les imatges són obra del 
fotògraf Jaime Rojo.
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Un estiu per agafar aire

La progressiva immunització de la població i la caiguda dels índexs de contagis obren 
la porta a una temporada turística menys restrictiva. El Comú ha reeditat la campanya 
televisiva a França i a Espanya per animar els visitants a venir a gaudir d'Andorra la Vella.

Sense mascareta als 
espais oberts i aforaments 

més amplis. La davallada 
del nivell de contagis i la 
progressiva immunització de 
la població han permès relaxar 
les restriccions sanitàries 
imposades per la pandèmia i 
obren la porta a una campanya 
turística d'estiu optimista. La 
temporada es posa en marxa, 
doncs, amb perspectives 
esperançadores. 
Amb l'objectiu de contribuir a 
donar un impuls a l'arribada 
de turistes, el Comú d'Andorra 
la Vella ha decidit reeditar, 
per segon estiu consecutiu, 
la campanya de televisió Vine 
i agafa aire,  que es podrà 
veure a diverses televisions 
dels territoris veïns entre final 
de juny i el juliol. En concret, 
l'espot televisiu es difon a 
la desconnexió regional per 
Occitània de France 3, a Televisió 

de Catalunya, Telemadrid, 
Aragón TV i À punt -la televisió 
autonòmica valenciana-. La peça 
mostra una parella de visitants 
a Andora la Vella, on gaudeixen 
de la natura, el passeig i les 
compres després de poder 
treure's la mascareta a l'aire 

lliure i agafar oxigen. Aquesta 
acció, que té un cost global de 
75.000 euros, es duu a terme 
per oferir un nou impuls al 
teixit comercial i empresarial 
de la parròquia i contribuir a la 
reactivació econòmica després 
de la pandèmia. La campanya es 
concep com una nova mesura 
per acompanyar els negocis 
d'Andorra la Vella i ser un 
complement a la campanya 
genèrica d'Andorra Turisme.

Més oferta de natura
Andorra la Vella ha estrenat el 
camí del Tamarro a La Comella 
amb un circuit lúdic per als 
infants més atractiu. És una 
de les novetats per aquest 
estiu, així com la possibilitat 
de ser apicultor per un dia, o 
gaudir dels circuits guiats i de 
les visites tetralitzades que es 
poden contractar a l'Oficina de 
Turisme.
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Callaueta ara es viu a peu
El carrer esdevé zona per a vianants amb l'objectiu de convertir-se en un revulsiu per al 
barri. Els ciutadans estrenaven al juny el nou passeig amb un cap de setmana d'activitats.

L'abans i l'ara del carrer 
Callaueta són com el dia i 

la nit. La zona ha passat de tenir 
carrers estrets amb vehicles 
estacionats a banda i banda 
a ser una àmplia rambla per 
poder-hi passejar i asseure's en 
una terrassa. 
El carrer es va reinaugurar 
el passat 12 de juny, amb la 
presència del cap de Govern, 
Xavier Espot, i de la corporació 
comunal, amb l’objectiu de 
convertir-se en un revulsiu per 
al barri i aportar més activitat 
als comerços i la restauració de 

la zona. La cònsol major, Conxita 
Marsol, remarcava durant 
l'estrena d'aquesta nova etapa 
que la reforma de Callaueta  
s’inscriu en les polítiques de 
pacificació engegades pel Comú 
en els darrers anys per posar el 
vianant al centre de les accions 
i fer d’Andorra la Vella una 
parròquia per a les persones. 
Al nou carrer, a més, se li han 
de sumar altres canvis profunds 
previstos per als propers anys 
que contribuiran a impulsar 
aquesta part d’Andorra la 
Vella i donar-li visibilitat, com 
la reforma dels passatges 
Europa, Aigüeta i Biscariet; 
l’obertura des de l’aparcament 
del Parc Central per potenciar 
l’entrada natural cap al barri; 
i la construcció de les noves 
oficines d’Andorra Telecom, 
que aportaran un important 
flux diari de visitants. A més, 
la construcció d’un centre 
comercial al terreny de l’antic 
aparcament del Fener permetrà 
consolidar fins a 900 noves 
places d’estacionament al centre 
de la capital. Tot plegat permetrà 
integrar la zona comercial a l’eix 
principal del país.

Comerciants satisfets i actius
De la seva  banda, els 
empresaris de Riberaygua i 
Travesseres - Prada Ramon han 
celebrat la reforma del carrer 
i la reactivació que suposarà 
per al barri, tal com exposava 
la presidenta de l'associació de 
comerciants de Riberaygua i 
Travesseres, Rosa Pascuet, dies 

Alta densitat 
comercial

Sant Esteve, 
per a vianants

400.000 euros 
d'inversió

Un barri de 
zona 30 km/h

Riberaygua i Travesseres  
és un dels barris amb 
més densitat de negocis 
de la parròquia: n'aglutina 
més de 600 de totes les 
tipologies.

Fa uns mesos que al 
carrer Sant Esteve també 
està restringit el pas de 
vehicles. Properament el 
passeig incorporarà arbres 
i bancs.

Les obres per transformar 
el carrer Callaueta en 
una àmplia rambla de 
passeig sense vehicles 
han suposat una inversió 
de 400.000 euros.

El projecte ha suposat 
també un canvi en la 
circulació viària de tot 
l'entramat de carrers de 
Prada Ramon: ara el barri 
és zona 30 km/h.

abans de l'estrena. En aquest 
sentit, la representant del 
sector també manifestava que 
canvis urbanístics com aquests 
resulten encara més necessaris, 
en un moment com l'actual 
en què el turisme i el comerç 
requereixen d'una empenta per 
sortir de la crisi derivada de la 
pandèmia.
D'altra banda, i per celebrar 
la nova etapa, el Comú, 

conjuntament amb l'entitat, va 
organitzar durant aquell cap 
de setmana i amb l’eslògan 
Callaueta viu, un grapat 
d’activitats gratuïtes que van 
omplir la zona de festa, com 
música en directe, un espectacle 
de dansa urbana, activitats 
esportives amb masterclasses 
per a tothom i un xou per a tota 
la família. 
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El Comú obre l'Oficina d'atenció al 
comerç per acompanyar el sector

A primers de juny es 
posava en marxa la nova 

Oficina d’atenció al Comerç, 
un servei comunal que té 
per objectiu acompanyar de 
manera proactiva, promocionar 
i donar un impuls al sector. 
L’espai està situat al número 
2 del carrer Doctor Nequi i 
neix amb la vocació de ser un 
punt d’interlocució i atenció 
de les demandes, propostes i 
projectes de col·laboració dels 
comerciants, que són atesos 
per la figura del dinamitzador 
comercial, Paco Delgado.
Des del Comú es considera 
que és el moment de donar un 
impuls al comerç, especialment 

arran de la pandèmia, i engegar 
accions en pro d’Andorra la Vella 
i Santa Coloma i per això ara ha 
tirat endavant el projecte. En 
aquesta mateixa línia, i amb la 
voluntat d’ampliar el servei que 

s’ofereix als turistes i clients 
del país, el Comú estendrà la 
cobertura WIFI a més punts de la 
parròquia: a la plaça de l’antiga 
caserna de bombers, al carrer 
Callaueta i a la plaça Guillemó.

Els ciutadans escullen els primers 
Pressupostos participatius

Els ciutadans d'Andorra 
la Vella han pogut votar 

al juny pels projectes finalistes 
dels primers Pressupostos 

participatius per escollir a 
quina o quines actuacions 
volen destinar una partida de 
100.000 euros. En total s'han 

sotmès a votació ciutadana 19 
propostes, que han superat el 
filtratge tècnic per part de la 
Taula Tècnica de Validació (se'n 
van presentar 134 però se'n van 
haver de descartar perquè no 
complien els requisits o eren 
idees que ja estaven previstes 
de dur a terme). La gran majoria 
fan referència a millores i 
embelliments de carrers de la 
parròquia i actuacions als parcs.
La cònsol major, Conxita Marsol, 
agraeix la implicació de la 
població en un projecte que, 
ha afirmat, “ens ha servit per 
veure que els ciutadans estan 
ben alineats amb el Comú, 
perquè moltes de les propostes 
que hem rebut o ja les teníem 
previstes o estan sobre la taula”.
Al llarg dels propers mesos es 
donarà a conèixer el projecte o 
projectes guanyadors. 

Actuacions als barris

El baixador de l'Hortal, 
que connecta l'avinguda 

Príncep Benlloch amb l'Antic 
carrer Major, presenta des 
d'aquesta primavera una 
nova imatge: s'hi ha unificat el 
paviment, que va en consonància 
amb la resta del carrer, i s'ha fet 
més accessible amb la millora 
de les escales i la rampa. 
I a escassos metres, a l'altura 
del número 41 de l'avinguda 
Príncep Benlloch s'ha construït, 
en una parcel·la de 110 metres 
quadrats una nova plaça 
pública amb un espai de repòs. 
L'equipament està construït 

En els darrers mesos s'han fet millores per fer més accessible el baixador de l'Hortal, s'ha 
adequat una placeta i un parc l'avinguda Príncep Benlloch i s'han refet els carrers de les 
Lloses i Grandalla per facilitar l'entrada al rec de l'Obac.

sobre una plataforma elevada, 
sota de la qual s’ha aprofitat 
per dotar d’un nou parc infantil 
als veïns dels voltants. El parc, 
amb accés des del carrer de 
Tobira, consta de diversos punts 
de joc per a infants i està obert 
al públic entre les 8 i les 21 
hores. El cost dels treballs de 
construcció de la nova plaça 
pública i del parc infantil ha 
estat de 169.199 euros.

Embelliment de més carrers
Aquestes són dues de les 
actuacions de millora dels barris 
que s'han dut a terme en els 

darrers mesos, i a les quals cal 
sumar el projecte d'embelliment 
dels carrers Les Lloses i 
Grandalla, perpendiculars a 
l'avinguda Tarragona i que 
donen accés al rec de l'Obac. S'hi 
ha renovat el paviment deixant a 
la mateixa alçada la voravia i la 
calçada per a pacificar el trànsit 
de vianants, s’ha aprofitat per 
millorar la recollida d’aigües, 
s'ha actualitzat el sistema 
d’enllumenat i s'han plantat més 
arbres. El projecte complet ha 
comptat amb un pressupost de 
104.000 euros.
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Imatge insòlita dels 
Serradells, que al juny 

lluïa sense sostre ni façana. 
Ho van poder constatar sobre 
el terreny, a la darrera visita 
d'obra, els cònsols major i 
menor, Conxita Marsol i David 
Astrié, i el conseller d’Esports 
i Joventut, Alain Cabanes. 
L’objectiu és que els treballs de 
reconstrucció iniciats al febrer 
finalitzin abans de l'estiu del 
2022. La fase inicial de les obres 
s’ha centrat a reparar i reforçar 
l’estructura metàl·lica que 
suportarà la coberta, així com 
els tractaments anticorrosius 
i de protecció del foc. Són uns 
treballs preliminars importants 
que permetran començar a 
recobrir la piscina olímpica 
aquest estiu. La reconstrucció de 
les piscines interiors suposa tot 
un repte tècnic, ja que s’utilitzen 
estructures tècniques molt 
específiques, i una inversió d’uns 

Piscina olímpica en reconstrucció

4 milions d’euros.
Mentre no estigui operativa 
la piscina dels Serradells, el 
Comú garanteix a través de 
convenis de col·laboració a les 
escoles esportives i clubs de la 
parròquia l’ús d’altres piscines, 
com la dels col·legis Janer, Sant 
Ermengol i Lycée Comte de Foix.

L’aquaparc d’estiu, l’alternativa
S’habilitarà a l’Estadi Comunal 
Joan Samarra Vila de dimarts 
a dissabte entre el 6 de juliol 
i el 21 d’agost. L’equipament 
lúdic funcionarà en torns de 
dues hores i tindrà l’aforament 
limitat respectant els protocols 
sanitaris.

Les obres als Serradells avancen amb l'objectiu que l'estiu del 2022 puguin estar 
finalitzades i en ple funcionament tant les piscines interiors com l'exterior.

Andorra la Vella ha 
posat en funcionament 

aquesta primavera el nou 
dipòsit de vehicles comunal, 
situat al carrer de l'Estadi, al 
vial paral·lel a l’avinguda Salou 
a l’altura de l’Estadi Nacional 
(s’hi accedeix des de la 
carretera de la Comella, tot just 

Estrena del nou dipòsit de vehicles

passada la rotonda, i girant cap 
al vial situat a la dreta abans 
del restaurant Borda Estevet).
Fins ara, els cotxes que el 
Servei de Circulació retirava 
amb la grua (al voltant de cinc 
vehicles diaris de mitjana) 
es guardaven en pupil·latge 
a l’aparcament situat davant 

de l’antiga plaça de braus 
juntament amb els cotxes 
abandonats mentre no es 
desballesten.

Capacitat per 40 vehicles
L’adequació del nou dipòsit 
comunal de vehicles permet 
alliberar prop d’una quarantena 
de places d’aparcament 
públiques del pàrquing 
d’autobusos de Prat de la 
Creu, situat davant de l’edifici 
administratiu del Govern, 
que actualment dona servei 
als usuaris durant l’horari 
d’administració de les vacunes 
de la Covid-19.
El dipòsit comunal té capacitat 
per a una quarantena de cotxes 
i reserva una trentena de places 
més per a vehicles de dues 
rodes. L’habilitació d'aquesta 
nova instal·lació ha tingut un 
cost aproximat de 50.000 euros.

Els vehicles retirats per la grua s’han de recollir des de l'abril al nou dipòsit situat al 
carrer de l'Estadi, un cop completat el pagament al Servei de Circulació.

AQUAPARC 
Posa’t 
el banyador, gaudeix i refresca’t
amb inflables, tallers i jocs d’aigua!

D’ESTIU

ESTADI COMUNAL 
Joan Samarra Vila
6 juliol >> 21 agost

HORARIS
De dimarts a dissabte 

de 10 a 14 h i de 15 a 19 h

INFORMACIÓ I RESERVES
Telèfon: 730 095

ENTRADA 3 €

El primer pas de vianants LGTBI, 
com a símbol de visibilitat i suport

Andorra la Vella compta 
des de final de juny amb 

el primer pas de vianants 
pintat amb els colors de l'arc 
de Sant Martí, que identifiquen 
el col·lectiu LGTBIQ+. Es troba 
en plena avinguda Meritxell i 
el Comú l'ha pintat a petició de 
Diversand, coincidint amb els 
actes de l'Orgull que, a nivell 
internacional, se celebra el 
28 de juny. "És el primer pas 
de vianants amb la bandera 
LGTBI d'Andorra i un símbol de 
visibilitat i suport", declarava 
la presidenta de l'entitat, Rocío 
Soler, el dia que es va instal·lar.
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Les escoles bressol 
comunals van celebrar 

dissabte 19 de juny les 
cerimònies de graduació dels 
infants més grans que deixen 
educadors i companys per fer el 
salt cap a l'escola dels grans, on 
començaran el curs al setembre.
45 infants de les escoles bressol 
Conxita Mora Jordana i de Santa 

Els diferents barris i 
zones de la parròquia 

s'han engalanat a final de 
la primavera amb flors de 
temporada per rebre l'estiu. 
Una plantilla de 14 jardiners del 
departament de Medi Ambient 
del Comú s'encarrega de plantar 
les flors i plantes, així com del 
manteniment setmanal de les 
àrees de gespa dels parcs, 
jardins i places d'Andorra la 
Vella i Santa Coloma.
Per a aquesta temporada 
d'estiu el Comú d'Andorra la 
Vella destina uns 60.000 euros 

notícies breus

Esclat de colors per rebre l'estiu

Els més menuts es graduen
Coloma van graduar-se amb tots 
els honors en dues cerimònies 
molt emotives tant per a les 
famílies, com per als infants i el 
personal educatiu.
Ben mudats, com tocava en 
aquesta ocasió tan especial, van 
rebre els diplomes per graduar-
se, com també ho van fer les 
mascotes de les diferents aules.

Capital europea del rugbi 7
Andorra la Vella va acollir 
el cap de setmana del 19 

i 20 de juny el Rugby European 
Sevens Series, amb participació 
de 16 equips masculins i 8 
femenins (3 dels quals tricolors: 
2 en la categoria femenina 
i 1 en la masculina). El 1r 
Torneig internacional d'Andorra 
formava part del circuit europeu 
que inclou 10 tornejos amb 
seus com París, Brussel·les, 
Lisboa o Berna. El cònsol 
menor, David Astrié, va ser 
l'encarregat de lliurar el trofeu 
a l'equip masculí guanyador, 
el francès 7 Fantastics que 
es va imposar al Seventise. 

a flors de cultiu i precultiu, que 
es planten en jardineres, parcs 

i altres elements decoratius del 
mobiliari públic. 

Andorra la Vella disposa 
d'un nou centre de dia 

per donar servei a les persones 
grans amb dependència. El 
gestiona la Creu Roja (de 
fet, està ubicat al costat de 
les instal·lacions de l'ONG, a 
l'avinguda Santa Coloma) i 
ofereix 32 places. És un dels 
primers equipaments del país 
d'aquestes característiques 
que no està integrat dins d'una 
residència i obre de 9 a 18 
hores. Entre els professionals 
sanitaris que atenen els usuaris 
hi ha fisioterapeutes, auxiliars 
d'infermeria, terapeutes 
ocupacionals i infermeres.

notícies breus

Nou centre de dia per a gent gran

Inclusió sociolaboral de joves
El Comú d’Andorra la Vella 
s’ha adherit al Programa 

d’inclusió sociolaboral per a 
joves en situació de risc que 
promou el ministeri d’Afers 
Socials i Joventut del Govern. 
Aquest juny s'han incorporat 
dos joves menors de 20 anys 
en dues àrees diferents per 
garantir-los la formació laboral 
i facilitar-los l’adquisició de 

Les POB, al Centre de Congressos

capacitats i habilitats. 
L’objectiu primordial del 
programa és, de fet, potenciar 
l’ocupació per abordar 
la integració social dels 
adolescents i joves en situació 
de risc. 
Els dos joves que treballen al 
Comú tenen un contracte de 
mitja jornada durant un període 
renovable de sis mesos.

El Centre de Congressos 
es va convertir a final 

d'abril en una gran aula per 
acollir els exàmens de la 
Prova Oficial de Batxillerat 
(POB) i poder garantir el 
distanciament físic exigit per 
la pandèmia. El Comú va cedir 
gratuïtament al Govern la 
instal·lació per organitzar una 
de les proves acadèmiques 
amb més trascendència per als 
estudiants del país i a les que 
es van sotmetre aquest curs 

més de 200 joves. Els aspirants 
universitaris s'hi van aplicar 
de valent per poder accedir a 

centres d'ensenyament superior 
i continuar amb el seu procés 
formatiu. 

En categoria femenina també 
es van proclamar vencedores 

indiscutibles les jugadores dels 
7 Fantastics. 
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La Festa del Poble torna al carrer
La rumba de Los Manolos i el trap de Lildami han dut aquest any a la plaça del Poble 
l'animació pròpia de Sant Joan que va faltar l'any passat. Els més menuts van gaudir de 
nou del tobogan d'aigua gegant al carrer Doctor Vilanova.

La música i l'ambient van 
tornar aquest 24 de juny 

a la plaça del Poble. Aquest any 
sí: Andorra la Vella va tornar a 
celebrar el dia de Sant Joan la 
Festa del Poble amb activitats 
per a tothom, si bé mantenint 
les preceptives mesures 
sanitàries. 
Amb un intens repic de 
campanes s'anunciava al punt 
del migdia l'inici del programa 
de la festa parroquial, que va 

so dels petards que com cada 
any pels volts de Sant Joan els 
ciutadans llencen per donar la 
benvinguda al solstici d'estiu. 

Unes falles diferents
Una de les activitats més 
esperades van ser, sense dubte, 
les falles durant la nit de la 
revetlla després de l'absència 
del 2020 obligada per la 
pandèmia. Enguany, però, es van 
celebrar d'una manera diferent 

arrencar amb la missa solemne 
a l’església de Sant Esteve i, a 
continuació, un del plats forts 
del dia: el concert de rumba 
catalana popular i gratuït del 
conegut grup Los Manolos i els 
seus èxits tan populars com All 
my loving i El muerto vivo, que ja 
s'han convertit en tot un clàssic 
de la festa.
A la tarda va ser el torn dels 
més joves. Hi va actuar el 
cantant català de trap urbà 

Lildami, molt conegut entre els 
adolescents i que, de fet, era una 
proposta sorgida del Consell 
d’Infants d’Andorra la Vella. 
L'opció més refrescant i 
divertida va tornar a ser el 
supertobogan aquàtic que de 
nou es va habilitar durant tot el 
dia al carrer Doctor Vilanova.
Els actes de celebració de la 
Festa del Poble van culminar 
a la nit amb un castell de focs 
d’artifici, on tampoc va faltar el 

per poder complir els protocols 
sanitaris: el públic les va viure 
i veure assegut. Les places 
del Poble, del Consell General 
i Guillemó van ser l'escenari 
d'una rodada de falles estàtica 
i simultània (i amb aforament 
limitat) que va perillar fins al 
darrer moment per la insistent 
amenaça de la pluja. Amb tot, 
el foc de la revetlla de Sant 
Joan vingut del Canigó va 
tornar a rodar per fer fora els 

mals auguris i com a símbol 
d'esperança i d'optimisme cap 
una nova etapa per començar a 
deixar enrere la crisi sanitària. 
Aquest any Andorra la Vella 
va ser novament parròquia 
amfitriona de la Flama del 
Canigó i va custodiar el foc fins 
a repartir-lo, la tarda del 23 de 
juny i des de la Casa de la Vall, 
als fallaires dels diferents punts 
del país.

Creació i innovació al Festival Ull Nu
El Centre Històric va ser 
novament, entre el 19 i el 23 de 
maig, l'escenari de la vuitena 
edició del Festival audiovisual 
Ull Nu, que va tornar després 
d’un any de parèntesi a causa 
de la Covid-19. Durant el cicle 
es van presentar les últimes 
tendències del món audiovisual, 
i també hi va haver concerts, 
xerrades i instal·lacions 
interactives artístiques.

El Jambo omple el Centre històric
La música de més d'una 
vintena d'artistes va omplir els 
carrers del Centre històric el 
19 i 20 de juny durant el Jambo 
Street Music Andorra la Vella. 
El festival tornava després 
d'un any d'aturada i ho feia 
amb moltes ganes i un format 
adaptat: concerts a les tres 
places més grans del barri i 
amb el públic assegut i ja sense 
mascareta. 
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Molta diversió, natura i 
esport. Són els elements 

comuns de les activitats que 
proposa el departament de 
Joventut per als joves de 12 a 17 
anys durant el juliol i l'agost per 
viure unes vacances diferents. 
Una sortida al Source wake parc, 
estada i activitats als refugis del 
Pla de l'Estany i Cabana sorda, 
ràfting i descens de barrancs a 
Sort, vies ferrades a Organyà, 
tallers de swing, capoeira i acro 
ioga, una excursió en bicicleta 
elèctrica, sortides a la piscina, 
una competició d'skate... el 
programa és extens i per a tots 
els gustos.  
A les activitats dirigides se 
li han de sumar els campus 
esportius a Andorra i les 
estades multiesportives al Port 
del Comte, La Selva, Cambrils, 
Amposta i l'Hospitalet de l'Infant 
que impulsa el Comú. Tota la 
informació, a andorralavella.ad/
joventut i al 730 007.

Un estiu ple de propostes per als joves
El Comú ofereix al juliol i l'agost activitats esportives i a la natura per a tots els gustos.

La gent gran ha estat 
un dels col·lectius que 

durant més temps ha patit les 
restriccions derivades de la 
pandèmia. Des de mitjan abril i 
amb l'arribada de la vacunació 
per fer front a la Covid-19, 
però, ha anat recuperant de 
manera progressiva l'activitat 
amb l'obertura de serveis que 
durant prop d'un any no podien 
estar operatius per evitar la 
transmissió del virus. 
Les cases pairals de la plaça del 
Poble i Santa Coloma van ser 
les primeres activitats a reobrir, 
el 12 d'abril, i uns dies després 
ho feia el menjador social 
del Casal Calones, aplicant 
mesures de seguretat i limitant 
l'entrada únicament a persones 
vacunades. 
Els usuaris no van amagar 
l'alegria per retrobar els 
companys i reprendre la rutina, 
de la mateixa manera que ho 
han fet amb l'arribada del bon 

La gent gran recupera l'activitat

temps els 35 hortolans que 
aquest any (en la quinzena 
edició del projecte) han guanyat 
per sorteig una de les parcel·les 
dels horts de la Margineda que 
impulsen el Comú, la Fundació 
Julià Reig i Xavier Cardelús per 
oferir un espai de cultiu a la gent 
gran i fomentar, així l’activitat 
física i els hàbits saludables.

Activitats de tot tipus
Els cursos i tallers adreçats a la 
gent gran també han recuperat 
el ritme en els darrers mesos. 
Aquest estiu s'ofereixen diversos 
tallers, sortides, xerrades, 
recorreguts històrics i activitats 
físiques. El programa complet 
es pot consultar a la pàgina web 
andorralavella.ad. 

La progressiva superació de la pandèmia ha donat aire a col·lectius com el de la gent 
gran, que ja pot gaudir de serveis com la Casa pairal, el Calones, els horts i els tallers. 

Taller de sensibilització envers la sordesa i ceguesa
Durant dos dies una dotzena 
de noies i noies d’entre 12 i 18 
anys van fer una introducció a 
la llengua de signes i l’alfabet 
Braille i activitats per posar-se 
al lloc de les persones invidents 
i sordes. Durant el taller, 
organitzat pel departament de 

Joventut i conduït per l’intèrpret 
de llengua de signes i mediador 
comunicatiu David Jiménez, 
els joves van aprendre a fer 
activitats diàries, com prendre 
un cafè o anar pel carrer amb 
els ulls tapats i un bastó, i també 
a fer de guies.

ESTIU 2021 
ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

TALLERS, XERRADES, CAMINADES POPULARS 
I ACTIVITATS ESPORTIVES

Informació i inscripcions: Centre cultural La Llacuna

Mossèn Cinto Verdaguer, 4 2n Andorra la Vella 

       73 00 27                 gentgran@comuandorra.ad                Gent Gran Alv

PARTICIPA EN LES ACTIVITATS QUE ORGANITZEM A 
L'ESPAI D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ PER A JOVES! 

joventut@comuandorra.ad  
@joventutandorralavella 
joventutALV 
611842
730 007

Per a més informació i/o 
inscripcions: 

On som? 
Estadi Comunal Joan Samarra Vila
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El MoraBanc Andorra 
posava fi als actes de 

celebració dels 50 anys del 
club amb una gala celebrada 
a l'auditori del Centre de 
Congressos. No hi va faltar 
l'humor com a fil conductor 
de l'acte, amb les aportacions 
del cap de comunicació i 
presentador de l'esdeveniment, 
Gabriel Fernández; ni tampoc 
la nostàlgia i el reconeixement 
a aquells històrics del club que 
han fet possible arribar amb 
l'actual bon estat de forma al 
Bàsquet Club Andorra, com Jordi 
Clua, a qui van lliurar una placa 
per “tota una vida dedicada al 
club”.
A l’inici de la celebració, 
discursos institucionals del cap 
de Govern, Xavier Espot, i de la 
cònsol major. Conxita Marsol va 
expressar l’orgull que genera 
un club que projecta la millor 
imatge d’Andorra a l’exterior fent 
vibrar els ciutadans del país, i 
va reiterar el suport del Comú al 
Bàsquet Club Andorra.
El president de l'entitat, Gorka 
Aixàs, va recordar la figura 
de Joan Alay i va destacar la 
importància de la formació i el 
bàsquet de base, alhora que va 
mostrar l’esperança que retorni 

Mig segle de passió pel bàsquet

el públic sense restriccions al 
pavelló la temporada vinent. 
Durant la gala es va revelar el 
cinc històric de l’entitat, format 
per David Jelinek -jugador amb 
més partits i més punts anotats 
a l’ACB-, Toni Jiménez, Carles 
Farfán, José Luis Llorente i 
Chechu Bermudo. 
La gala va comptar amb 

diverses actuacions, com la 
del monologuista Javi Sancho. 
La música no hi va faltar amb 
Jordi Botey interpretant el tema 
Tornarem, estrenat durant el 
confinament. La sorpresa final 
va arribar de mà dels músics 
Oriol Vilella i Lluís Cartes que 
van presentar l’himne del club 
La petja que no s’esborra.

L'11 de juny se celebrava la festa de cloenda de celebració dels 50 anys del Bàsquet Club 
Andorra al Centre de Congressos en una gala que va estrenar el nou himne de l'equip.

Som bàsquet!

De nou, el mercat al barri antic
El Mercat de la Vall torna al Centre Històric cada primer dissabte de mes fins a l'octubre 
per dinamitzar la zona. Per la Festa Major, el 7 i 8 d'agost estarà obert fins a les 23 hores.

El  primer dissabte de 
juny el Centre Històric va 

tornar a acollir una nova edició, 
i ja en van sis, del Mercat de la 
Vall (el mal temps va obligar 
a suspendre la cita del maig) 
amb la voluntat de dinamitzar el 
barri. Cada primer dissabte de 
mes fins a l'octubre una tren-
tena de parades de productes 
artesanals i autòctons omplen 

els carrers de la part antiga de 
la parròquia entre les onze del 
matí i les vuit del vespre. Durant 
la Festa Major, però, s'eixamplen 
els horaris: estarà en funciona-
ment el cap de setmana del 7 i 8 
d'agost fins a les onze de la nit. 
A més, per compres superiors 
a deu euros, els visitants poden 
gaudir d'un vermut de regal als 
establiments col·laboradors.

De la mateixa manera que l’any 
passat i per qüestions sani-
tàries, hi ha més distància entre 
parades i no es poden oferir ni 
tallers ni animacions. 
La iniciativa està organitzada pel 
Comú amb la col·laboració de 
l’Associació de comerciants del 
barri, els productors agrícoles i 
artesans d’Andorra i l’Associació 
de creadors plàstics la Xarranca.

TORNA EL MERCAT DE LA VALL
Mercat d’artesania creativa, art i productes agroalimentaris

PROPERES CITES
7 I 8 D’AGOST

4 DE SETEMBRE
2 D’OCTUBRE

Entre les 11 i les 14 h, i per compres superiors 
a 10 euros, gaudeix d'un vermut de regal 
(tiquet bescanviable als establiments col·laboradors)
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Les entitats celebren de nou la 
Setmana de la Diversitat cultural
Amb l'exposició de fotos de gran format 'Tornarem!' i una mostra de música i dansa 
tradicionals, els col·lectius culturals i de residents han fet palès aquest any el desig de 
recuperar aviat la plena normalitat.

Després de pràcticament 
un any sense poder 

organitzar activitats populars, 
les entitats culturals i de 
residents celebraven novament, 
i a mitjan d'aquest maig, la 
Setmana de la Diversitat cultural 
fent palès el desig de recuperar 
aviat la plena normalitat. 
L'exposició fotogràfica 
Tornarem! al Parc Central i 
una mostra de música i danses 
tradicionals a la plaça del Poble 
han estat en aquesta edició els 
actes principals d'una setmana 
que també ha inclòs exposicions 
de fotografia i art, projeccions de 
documentals i tallers.
El Parc Central ha estat durant 
un mes l'escenari de la mostra 
de fotografies de gran format, 
integrada per 15 retrats 
protagonitzats pels mateixos 
membres de les entitats i 
obra de Montserrat Altimiras, 
fotògrafa i professora de l’Escola 
d’art. Durant la inauguració de la 
mostra, el conseller de Cultura 
i de Promoció Turística, Miquel 

Canturri, va voler reconèixer 
el compromís, l’empenta i la 
proactivitat de les associacions 
per, malgrat la situació derivada 
de la pandèmia, no decaure. 
En nom de les entitats, Lluïsa 
Hurtado, presidenta de Creuem 
Fronteres, també va voler  

reconèixer l’esforç col·lectiu 
per organitzar novament un 
programa durant la Setmana de 
la Diversitat després d’un any en 
blanc i va manifestar que “tots 
plegats tornarem amb més força 
que mai i ens en sortirem”.

La comunitat lusitana, de festa
La comunitat portuguesa a 
Andorra va celebrar el passat 12 
de juny al Centre de Congressos 
el Dia de Portugal, Camoes e 
das Comunidades Portuguesas. 
L'acte, que va servir per 
refermar les bones relacions 
entre Andorra i Portugal, va 
comptar amb l'assistència de 
l'ambaixador lusità, Joao Mira 
Gomes; el cap de Govern, Xavier 
Espot; i la cònsol major, Conxita 

Marsol. La mandatària va 
anunciar durant l'esdeveniment 
que aquest estiu, per la Festa 
Major, el Comú rebrà la visita de 
José Maria Costa, Presidente da 
Camara de Viana do Castelo, una 
de les ciutats que compta amb 
més ciutadans que han vingut a 
viure al país. D'aquesta manera 
l'alcalde retornarà així l'estada 
que va fer-hi Conxita Marsol fa 
dos estius.

Les escoles artístiques obren portes

Música, dansa i teatre per 
acabar el curs i celebrar 

l'esperada arribada de les 
vacances d'estiu. Amb aquesta 
combinació els alumnes de les 
diferents escoles artístiques 
del Centre Cultural La Llacuna 
tancaven durant el juny un 
curs que va començar ple 
d'incerteses per les restriccions 
derivades de la pandèmia 
i que finalment s'ha pogut 
desenvolupar amb una certa 
normalitat (malgrat els canvis 

de rutines que han suposat els 
protocols sanitaris). 
El col·lectiu de l'Institut de 
Música, que aquest curs ha 
tingut prop de 400 alumnes 
matriculats, pujava a l'escenari 
del Centre de Congressos per 
mostrar a les famílies el fruit 
de l'evolució i l'aprenentage de 
l'any. Prop de 200 estudiants van 
participar en el concert de final 
de temporada, que enguany es 
va celebrar en dues sessions 
limitades únicament als 

familiars per evitar contagis (els 
músics més petits van fer els 
respectius concerts en format 
digital). 
De la seva banda, una 
quarantena d'alumnes de l'Aula 
de teatre i dansa també van 
trobar-se amb el públic per 
representar El mag d'Oz, una 
ficció sonora (teatre) i A través 
de la finestra (dansa), una 
producció, amb un missatge 
positiu, sobre com hem viscut el 
darrer any. 

Les portes de les escoles 
artístiques del Centre 

Cultural La Llacuna (Escola d’art, 
Institut de Música i Aula de teatre 
i dansa) es va tornar a obrir a 
tothom a l'abril per celebrar la 
Setmana de la Creativitat, uns 
dies durant els quals professors 
i alumnes mostren l’extensa i 
diversa activitat que hi fan. El 
programa va incloure un llarg 
reguitzell de propostes per 
commemorar el Dia Mundial de la 
creativitat i la Innovació declarat 
per l'ONU.

200 alumnes de l'Institut de Música i una quarantena més de l'Aula de teatre i dansa 
pugen a l'escenari per mostrar els avenços assolits durant el curs.

Final de curs a La Llacuna
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EN CONCERT

a Andorra la Vella

APARCAMENT A L'AIRE LLIURE CENTRE CIUTAT - BUSOS 
(C/ PRAT DE LA CREU - C/ DOCTOR VILANOVA)

11 07 2021
20.30 h

REBEM EL TOUR A RITME DE RUMBA

MASCARETA OBLIGATÒRIA
MASCARILLA OBLIGATORIA

MASQUE OBLIGATOIREandorralavella.ad/entrades

Oficina de Turisme d’Andorra la Vella

10 €VENDA 
D'ENTRADES

andorralavella.ad

Tot esperant Le Tour de France
50 dies abans de l’etapa que connectarà Ceret i Andorra al Vella l’11 de juliol, la capital 
del Vallespir n'inaugurava la línia de sortida. Conxita Marsol es va desplaçar a Ceret per 
participar a l'acte en companyia de l’alcalde i les autoritats regionals i departamentals.

La localitat francesa 
de Ceret (capital de la 

comarca del Vallespir) celebrava 
el 22 de maig la Festa del 
Tour de França, durant la qual 
es va inaugurar la línia de 
sortida de la 15a etapa que es 
disputarà l’11 de juliol, tindrà un 
recorregut de 192 quilòmetres i 
culminarà a Andorra la Vella. La 
cònsol major, Conxita Marsol, hi 
assistia convidada per l’alcalde 
de Ceret, Michel Coste. També 
hi van participar, a banda 
del director delegat del Tour, 
Bernard Thévenet, la presidenta 
del Consell Regional d’Occitània, 
Carole Delga; la presidenta del 
Consell Departamental dels 
Pirineus Orientals, Hermeline 
Malherbe; i el Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Céret, Jean-
Marc Bassaget.
Conxita Marsol va convidar els 
assistents a conèixer el país 
i va evidenciar que actes com 
aquests ajuden a estrènyer 
lligams. La cònsol major va 
explicar que serà la segona 
vegada que la capital aculli una 

arribada del Tour. La primera 
vegada va ser l’any 1964, si bé 
amb posterioritat va ser línia 
de sortida els anys 1993, 1997 
i el 2009. El Tour de França ha 
passat en diverses ocasions pel 
país: Arcalís va ser arribada 
el 1997, el 2009 i el 2016; Pal 
va ser-ho el 1993 i Escaldes-
Engordany va ser línia de sortida 
en l'edició del 2016.
La Grande Boucle arribarà 
a Andorra l'11 de juliol i 
entrarà al país per la frontera 
francoandorrana, creuarà 
el Pas de la Casa, el Port 

d'Envalira per després dirigir-
se a Soldeu, Canillo, Encamp, 
passant per Beixalís, Anyós i 
Escaldes-Engordany, per arribar 
a Andorra la Vella. L'itinerari 
transcorrerà durant uns 50 
quilòmetres dins el territori 
andorrà, similar als 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.
Ceret va estrenar durant La 
Festa del Tour l’espai de la pista 
ciclable Pyrénées Mediterranée, 
va plantar un cirerer a la 
plaça del Pont i va acollir una 
desfilada de gegants amb 
música popular. 
Durant el cap de setmana del 
22 i 23 de maig es va celebrar 
a la capital de la comarca del 
Vallespir el Mercat de la Cirera, 
un esdeveniment turístic molt 
popular amb el qual es va voler 
fer coincidir la Festa del Tour.




