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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

Ho hem de dir amb tota la cautela del món, sí. Però 
hem passat un estiu normal, tot i la pandèmia. 
Els turistes han vingut a agafar aire a Andorra la 
Vella i, en general, a tot el país. És un fet important 
que ha donat oxigen al teixit comercial, hoteler i 
de restauració de la parròquia i del país. També, 
després d'un any en blanc, han tornat les Festes 
majors, amb menys actes i aforaments limitats, això 
sí. I passat l'estiu, ha arrencat un nou curs amb una 
relativa normalitat, sent conscients, però, que les 
mesures restrictives i la prudència han de continuar 
mentre el risc del virus segueixi present. Ara toca 

mirar endavant, i afrontar reptes per aportar millores 
per al conjunt dels ciutadans. Aviat, per exemple, 
disposarem d'un nou ascensor que connectarà 
l'avinguda Príncep Benlloch amb Ciutat de Valls i 
que millorarà força la mobilitat dels vianants del 
barri. Com evoluciona la vida! Si no, que els ho 
diguin als protagonistes de la magnífica exposició 
fotogràfica Andorra la Vella, el batec d'un poble de 
Valentí Claverol, en què es pot copsar l'evolució de 
casa nostra d'un segle cap aquí, i que encara es pot 
visitar al Centre cultural La Llacuna. 
comunicacio@comuandorra.ad
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El nou Estadi Comunal Joan 
Samarra Vila és més a prop. El 
Consell de Comú adjudicava el 3 
d'agost la redacció del projecte 
de reforma a l’arquitecte Pere 
Cervós, guanyador del concurs 
d’idees que es va convocar 
l’octubre del 2019 amb l’objectiu 
de reformular la instal·lació 
esportiva. Amb aquest pas es 
podrà determinar de manera 
detallada com ha de ser el futur 
Estadi Comunal i quina capacitat 
tindrà. La idea guanyadora de 
Pere Cervós preveu que l’estadi 
sigui un equipament integrat a 
l’entorn i que ofereixi una plaça 
pública sobre el riu, una graderia 
que sobrevoli la carretera 

general i un aparcament públic. 
D’aquesta manera, els ciutadans 
hi podran accedir a peu sense 
haver de travessar la carretera. 
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 es tira endavant amb 
la intenció que el nou estadi 
sigui una realitat durant els Jocs 
dels Petits Estats de l’any 2025. 

Graderies amb 4.000 places
El concurs d’idees es va 
convocar la tardor del 2019, 
abans de la pandèmia i, per 

tant, en un moment i unes 
necessitats diferents a les 
actuals. Amb la redacció del 
projecte es redimensionarà la 
idea guanyadora i s’adaptarà 
a la situació sense perdre’n 
l’essència. La voluntat és que el 
projecte deixi la porta oberta a 
possibles ampliacions futures 
en el cas que sigui necessari per 
poder créixer. Així doncs, les 
graderies inicialment seran de 
4.000 places i es construirà un 
aparcament d’una planta amb 
capacitat per a 550 vehicles, que 
donarà servei als ciutadans en 
una zona que concentra l’Estadi 
Nacional, el pavelló Joan Alay i 
el mateix Estadi Comunal.

Pas endavant amb la remodelació de 
l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila
Pere Cervós redactarà el projecte del nou equipament, que ha d'estar enllestit l'any 2025

El multifuncional, 
davant del Govern
El Consell de Comú ha acordat 
prorrogar per un període de 
30 anys el lloguer d’un terreny 
de gairebé 8.000 m2 on hi ha 
l’antiga plaça de braus que 
els darrers mesos ha acollit 
el centre de vacunació. La 
parcel·la, juntament amb la que 
és propietat del Comú de més 
de 2.500 m2 -fruit d’una cessió 
anticipada de terrenys facilitada 
per uns particulars-, es cedirà al 
Govern perquè hi construeixi el 
recinte multifuncional. El lloguer 
mensual és de 25.000 euros.

El Museu de la bici, 
a la primavera 
El Consell de Comú adjudicava a 
l'agost les obres per adequar el 
Centre interactiu de la bicicleta 
a Construccions Modernes per 
un import de 757.864 euros. El 
nou projecte s’ubicarà sota de 
la plaça dels Set poetes, a la 
planta baixa i semisoterrània de 
l’edifici comunal a la plaça Lídia 
Armengol. El nou equipament 
serà una realitat la primavera de 
l’any vinent.

Patins elèctrics als 
pàrquings de bicis
Davant la important proliferació 
dels patins elèctrics ens els 
darrers temps, el Comú ha 
aplicat un canvi a l’Ordinació 
reguladora de la convivència 
ciutadana per permetre 
estacionar els patins elèctrics 
als aparcaments destinats a les 
bicicletes. D'aquesta manera 
s'evita que aquests aparells 
estiguin estacionats a les 
voravies.

Horaris adaptats de 
les terrasses 
L’ordinació que regula la 
instal·lació de les terrasses 
s'ha modificat aquest estiu 
amb l’objectiu d’afavorir la 
convivència entre els negocis i 
els veïns. Des d'aquest agost, 
els negocis de restauració poden 
tenir la terrassa oberta al públic 
entre les 8 del matí i dos quarts 
d’una de la matinada. Per tant, 
l’horari de tancament s’ha 
avançat mitja hora.

Nous ascensors de 
l'aparcament Centre 
Ciutat 
Aquesta tardor començarà la 
renovació dels ascensors de 
l'aparcament Centre Ciutat, i que 
connecten el vestíbul del Centre 
de Congressos amb la planta 
baixa del pàrquing al carrer 
Prat de la Creu. La substitució 
d'aquests aparells tan transitats 
suposarà una inversió de 
380.000 euros i es va adjudicar 
a primers de juliol.

Nova ordinació de la 
funció pública 
Una novetat destacada és que 
els treballadors interins també 
es regiran per l’ordinació i 
no com fins ara per la llei de 
relacions laborals. Es mantenen 
els triennis per als treballadors 
com a complement d’antiguitat, 
s’incorporen explícitament 
drets sindicals i la regulació de 

Concurs desert 
Un cop esgotat el termini per 
presentar ofertes al concurs 
del telefèric de Carroi, cap 
empresa no s’ha presentat al 
procés de licitació. Les cònsols 
majors d'Andorra la Vella i de 
la Massana, Conxita Marsol i 
Olga Molné, van lamentar que 
no s'hagin presentat ofertes i 
van explicar que ara s’obre una 
etapa de reflexió i anàlisi per 
decidir com s’ha d’encarar el 
futur del projecte.

Actualitat comunal

Aigua potable 
garantida a l'hospital
L’equipament, embrancat a la 
xarxa d’Escaldes-Engordany, 
disposarà d’una connexió 
alternativa a Andorra la Vella, 
sempre que sigui necessari. 
La construcció d’aquest segon 
embrancament es pagarà a parts 
proporcionals, segons els metres 
d’obra que es facin a cada 
parròquia. El Comú d’Andorra 
la Vella assumirà l’explotació i 
el manteniment del nou tram 
de xarxa, d’uns 60 metres, que 
serà d’ús exclusiu de l’Hospital 
Nostra Senyora de Meritxell.

la seguretat i salut en el treball, 
alhora que es garanteix la 
igualtat d’oportunitats amb una 
reserva de places que hauran 
de ser cobertes preferentment 
per persones amb diversitat 
funcional. A més, el comitè 
tècnic de selecció passa a estar 
composat íntegrament per 
personal tècnic.

Actualitat comunal

Mentre la gran reforma no es du a terme el Comú ha renovat el tartan de la instal·lació, amb una inversió 
de 30.000 euros que ha consistit a millorar els trams malmesos de la pista i a canviar la pintura que 
marca els sis carrils. Des de principi de setembre els usuaris ja poden utilitzar-lo.
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Amb l’objectiu de millorar la 
gestió dels residus d’Andorra la 
Vella i Santa Coloma i potenciar 
la separació correcta de les 
deixalles, el Comú ha posat en 
marxa aquest setembre una 
prova pilot de recollida de les 
escombraries porta a porta. 
La iniciativa es fa a la zona 
del Cedre de Santa Coloma 
(concretament, als carrers 
mossèn Lluís Pujol, Esteve 
Albert, del Contrapàs, Roureda 
Tapada, del Cedre, Castell de 
Sant Vicenç) i compta amb la 
col·laboració de mig miler de 
llars. La recollida porta a porta, 
que funciona amb molt bons 
resultats en diverses ciutats 
europees com Barcelona, 
Brussel·les o Berlín, ha de 
servir per contribuir a millorar 
els hàbits de separació de les 
deixalles per reciclar més i millor 
i alliberar poc a poc els residus i 
les males olors de la via pública.

Com funciona? 
Cada dia de la setmana al vespre 
(excepte dissabte) es recullen 
les deixalles tradicionals 
(l’anomenat residu sòlid urbà), 
mentre que els dilluns i els 
divendres els serveis de neteja 

Prova pilot a la zona de Cedre per 
recollir les deixalles porta a porta

s’emporten els envasos, i els 
dimecres i els diumenges el 
paper i el cartró. El vidre es 
retira els dimecres. A més, s'ha 
habilitat una minideixalleria a 
l’aparcament del Cedre perquè 
els veïns hi puguin dipositar 
els residus fora dels horaris 
establerts sempre que ho 
necessitin.
Per garantir l’èxit d'aquest test, 
el Comú ha facilitat als veïns 

bosses de colors, insistint amb 
la idea que cada deixalla té el 
seu color assignat per poder fer 
la correcta tria i el reciclatge 
dels residus a casa. Les 
deixalles, a més, s’han de deixar 
al portal dels edificis a la nit i 
en uns horaris determinats (de 
les 21 a les 24 h) per evitar que, 
tal com ocorre en molts punts 
de la parròquia, es llencin les 
escombraries durant tot el dia.

A final de setembre s'ha posat en marxa un projecte innovador a Andorra, que implica 500 
llars, per fomentar el reciclatge i reduir el volum de contenidors a la via pública

LES CLAUS DEL PROJECTE
UNA DEIXALLA, UN 
COLOR
Per facilitar al màxim la 
separació dels residus, 
cadascun té el seu color. 
Negre: deixalla; Groc: 
envasos; Verd: vidre; i 
Blau: paper i cartó.

Objectiu: menys residus i més ben triats
Quantes deixalles generem 

a casa? Encara que ens 
faci la sensació que ben 
poques, perquè a títol 
individual som una petita 
gota enmig de l'oceà, la 
realitat demostra que 
els volums de les llars 
són considerables. Els 
prop de 12.000 domicilis 
que conformen Andorra 
la Vella i Santa Coloma 
generen al llarg de l'any 
unes 10.500 tones de 
residus (tones, sí), que 
són la suma de la brossa, 
el vidre, els envasos, 
el paper i el cartró que 
llencem. O el que és el 
mateix, 35.200 quilos al 
dia. Això suposa, doncs, 
que cada llar produeix més de 

El projecte de recollida porta a porta ha de contribuir a millorar els hàbits de reciclatge

1.000 quilos de residus en 
un any. Unes dades que 
conviden a reflexionar i 

que fan necessari un canvi 
d'hàbits per mirar, entre 

tots, de minimitzar el 
volum de brossa i també de 

millorar-ne la classificació 
per poder reciclar més 
i millor. El projecte de 

recollida de les deixalles 
porta a porta persegueix, 

precisament aquests 
objectius, com també el 

de reduir els contenidors 
del carrer per evitar males 
olors i punts negres. Avui, 
a Andorra la Vella i Santa 

Coloma, hi ha un centenar 
de contenidors de recollida 
selectiva: amb la prova del 
Cedre ja se n'han retirat 5.

Reunió amb els veïns
Els dies previs a la posada en marxa de la prova els cònsols, 
Conxita Marsol i David Astrié, i el conseller de Sostenibilitat i 
Innovació, Gerard Estrella, van exposar el projecte als veïns. A 
la trobada van assistir una cinquantena de residents, que, entre 
altres, també van demanar un punt verd per reciclar olis vegetals. 

2 3 4BOSSES GRATUÏTES PER 
ALS VEÏNS

RECOLLIDA PER DIES, EN 
FUNCIÓ DEL RESIDU

AL PORTAL DE L'EDIFICI, 
DE 21 A 24 H

El Comú ha distribuït 
entre els veïns de la zona 
del Cedre les bosses de 
colors perquè hi dipositin 
els residus de cada 
tipologia.

Les deixalles tradicionals 
es recullen cada dia menys 
dissabte; el paper, dimecres 
i diumenge; els envasos, 
dilluns i divendres; i el 
vidre, dimecres.

El ciutadà deixa la bossa 
els dies que correspon 
al portal del seu edifici 
entre les 21 i les 24h 
perquè la recullin els 
serveis de neteja.

12.000 
domicilis 10.500 

tones a l'any

35.2 tones
al dia

8 quilos
per llar

El cercle del consum 
a Andorra la Vella

Una deixalla, un color

DILLUNS Envasos

Envasos

Vidre Paper i cartró

Paper i cartró

Residus sòlids

Residus sòlids

Residus sòlids

Residus sòlids

Residus sòlids

Residus sòlids

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

No hi ha recollida

Zona del Cedre - Santa Coloma  - Treu la brossa entre les 21 i les 24 h

RECOLLIDA DE RESIDUS
PORTA A PORTA 
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Nou aparcament a preu reduït per 
descongestionar el trànsit al centre 
L'adequació d'un nou pàrquing a l'avinguda Santa Coloma permetrà que els cotxes que 
van al centre hi estacionin i es desplacin a peu o amb un servei de llançadores

El Comú ha llogat un gran 
terreny on habilitarà un parc 
infantil, una zona de repòs i un 
aparcament amb accés directe 
al passeig del riu. Ara està 
estudiant la viabilitat de realitzar 
una prova pilot amb llançadores 
per transportar els conductors 
que hi aparquin i contribuir així a 
treure vehicles del centre urbà.
El lloguer, de fet, correspon a 
dos terrenys de prop de 8.000 
metres quadrats, als quals 
s’accedeix des de l’avinguda 
Santa Coloma, 93 i que tenen 
connexió amb el passeig del riu 
(un d’ells ja està llogat i l’altre 
estarà disponible al gener). En 
aquest gran espai es construirà 
una zona verda, un parc infantil 
i un aparcament amb capacitat 
per a més de 200 vehicles. 
Els vianants podran accedir 
des d’aquests equipaments 
directament cap a la zona del 
tartan destinada a caminar o 
fer esport. Això afavorirà, d’una 
banda, l’accés a peu al centre de 
la parròquia a través del passeig 
del riu, i de l’altra, permetrà 
posar en marxa a partir del 
gener, si és viable, l'esmentada 
prova pilot per descongestionar 
el trànsit del centre. Es tracta 
d’oferir abonaments a un 
preu assequible en aquest 
aparcament més allunyat del 
centre per als ciutadans que 
treballin a Andorra la Vella i un 
transport amb llançadores cap al 
nucli urbà. La voluntat és que la 
prova, en el cas que es pugui dur 
a terme, s'iniciï durant el primer 
trimestre del 2022.

Prova pilot pel pas del Tour
El lloguer d’un dels terrenys, 
d’un import mensual de 

9.645 euros,  és efectiu des del 
juliol. Això va permetre adequar 
provisionalment l'espai com 
aparcament gratuït amb un 
accés directe per a vianants des 
del passeig del riu durant els 
dies 10, 11 i 12 de juliol amb 
motiu de l’arribada del Tour de 
França. La mesura es va adoptar 
per afavorir l’aparcament en 

especial per als turistes, a causa 
de les dificultats de mobilitat 
derivades del pas de la Grande 
Boucle. Durant els mateixos 
dies, també es va adequar 
amb caràcter excepcional un 
pàrquing gratuït, amb més de 
120 places, pròxim a la rotonda 
de la Comella gràcies a la cessió 
gratuïta feta per un particular. 

Coneix els consellers

Gerard Estrella: "Tenir els carrers nets 
és responsabilitat de tothom"

Com valora la participació 
en l’equip de govern de coalició 
(DA + Ld’A+ SDP)?
Sempre que he participat en 
política ho he fet amb obertura 
d’esperit, i fer la candidatura 
de coalició va ser una bona 
aposta i funciona. Treballem 
en equip amb gent propera, la 
majoria dels quals conec des 
de fa molts anys, amb l’objectiu 
comú de treballar per Andorra la 
Vella. A l’equip de govern estem 
impregnats del dinamisme que 
transmet la cònsol major que fa 
que estiguem molt motivats.

És difícil pilotar la neteja 
dels carrers des de la seva 
conselleria?
No és fàcil. Andorra la Vella 
és la parròquia més poblada, 
amb més de 40 quilòmetres de 
carrers i 80 de voravies, i tenir-
ho tot net cada dia és complicat. 
És una feina ingrata i sovint 

invisible, que es fa de nit, i a la 
qual destinem molts recursos. 
Ara bé, hem de ser conscients 
que tenir els carrers nets és 
una responsabilitat de tothom 
i les administracions públiques 
hem de fomentar campanyes 
de conscienciació i civisme. Si 
bé els ciutadans som bastant 
crítics, la contrapartida és que 
els turistes valoren en positiu la 
netedat de la parròquia. Andorra 
rep molt turisme i la imatge 
i netedat dels carrers són la 
nostra carta de presentació.

També ho és l’espai verd urbà...
En efecte, Andorra la Vella ha 
rebut enguany per primer cop 
una consideració al certamen 
de Viles Florides i és un aspecte 
que volem potenciar. Andorra la 
Vella agrada, és una parròquia 
neta i maca, i això ho valorem 
encara més després de  la 
pandèmia. 

Quines expectatives té en la 
recollida de residus porta a 
porta a la zona del Cedre?
La prova pilot vol implantar un 
sistema que funciona a molts 
indrets i que té per objectiu 
fomentar el reciclatge i eliminar 
la brutícia de la via pública. Com 
deia, si tots hi col·laborem, hi 
podrem arribar. L’èxit serà una 
responsabilitat compartida de 
l’administració i dels ciutadans. 
Si funciona, podrem implantar 
el porta a porta a altres zones. 
Hem de ser sostenibles, reciclar 
bé i pensar en el futur.

Sostenibilitat, però, no es 
refereix en exclusiva a temes 
mediambientals.
Així és. De la mateixa manera 
que la innovació, es tracta d'una 
política transversal per potenciar 
el benestar dels ciutadans, 
com el foment de les zones de 
passeig i dels hàbits saludables, 
però va més enllà. Cal generar 
canvis d’hàbits individuals, com 
la reducció de l’ús del vehicle, 
però també fomentar, per 
exemple, el trànsit de persones 
i la prosperitat dels negocis 
d’aquestes zones. El medi 
ambient és important i seguim 
apostant per reduir la petjada de 
carboni als edificis i vehicles del 
Comú, i substituint per leds els 
llums dels fanals per reduir el 
consum elèctric.

Com veu l’Andorra la Vella del 
futur?
Com una capital moderna, 
dinàmica i sostenible que ha 
reforçat l'aspecte comercial 
i turístic, base de la nostra 
economia. 

El conseller de Sostenibilitat i Innovació és enginyer, té 50 anys i ha crescut al barri antic. 
És el secretari general de Liberals d'Andorra i compagina la responsabilitat al Comú amb 
la seva feina de director tècnic a Caldea
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Un ascensor públic connectarà Príncep 
Benlloch amb Ciutat de Valls
La nova connexió vertical, que es preveu que pugui ser una realitat en els propers mesos, 
facilitarà la mobilitat dels vianants i millorarà la seguretat en un barri molt densificat i 
que presenta desnivells accentuats

Era un vell anhel del Comú 
i ara serà una realitat. El nou 
ascensor, que s’habilitarà 
en una parcel·la de lloguer 
annexa a l’edifici d’habitatges 
destinats a persones amb risc 
d’exclusió social i a despatxos 
per a entitats d’acció social que 
promou la Fundació Privada 
Armor, el dissenyarà i construirà 
el mateix equip tècnic que 
està realitzant l’obra adjacent i 
podria ser una realitat abans que 
finalitzi l’any. 

La cònsol major ha agraït les 
facilitats per fer realitat el 
projecte, tant per part de la 
Fundació Armor com de la 
propietat de la parcel·la, que 
es lloga durant 15 anys per 
1.500 euros mensuals. Conxita 
Marsol ha subratllat que aquesta 
connexió vertical afavorirà 
la mobilitat dels vianants tot 
superant una barrera com és 
la connexió entre l’avinguda 
Príncep Benlloch i el carrer 
Ciutat de Valls, un dels carrers 

més densificats de la parròquia 
i que presenta un desnivell 
accentuat. L’ascensor permetrà 
unir els dos carrers i minimitzar 
el pas de persones en un tram 
especialment complex perquè 
el carrer i les voreres són 
molt estretes. L’aparell, amb 
sortida al tram superior a la 
confluència dels carrers Ciutat 
de Valls i Bonavista, facilitarà 
els desplaçaments a peu i en 
reduirà el temps utilitzant les 
diverses connexions verticals 
que hi ha a la parròquia, com 
l’ascensor de la Quirola que 
es troba a l’avinguda Príncep 
Benlloch i que connecta amb la 
zona de Tobira.
Aquesta és una acció més 
impulsada pel Comú per millorar 
els desplaçaments en una 
parròquia que els darrers anys 
està guanyant espais de passeig 
i connexions verticals, i que 
potencia l’ús del transport públic 
amb circuits freqüents i a un 
preu simbòlic de 0,10 euros el 
viatge. 

Simulació del futur equipament.



12CAPITAL.ad . núm 20 . octubre 2021 13CAPITAL.ad . núm 20 . octubre 2021 

Santa Coloma avança en el procés de 
transformació

S'estrena el nou tram de l'avinguda d'Enclar, entre l'inici de la rambla de La Margineda 
i l'Espai Columba. S'han ampliat voravies per fomentar l'espai de passeig i millorar la 
seguretat, alhora que s'ha pacificat la zona, que passa a ser de 30 km/h

L’embelliment de l’avinguda 
d’Enclar en el tram situat entre 
la nova rambla de la Margineda 
i l’Espai Columba afavoreix el 
passeig i seguretat dels vianants 
i redueix la velocitat del trànsit.
Aquest projecte de millora 
s’ampliarà durant aquesta 
tardor amb una actuació 
complementària per reduir la 
velocitat al tram de la nova 
rambla de La Margineda. Allí 
es passarà de quatre a dos 
carrils de circulació, hi haurà un 
carril bici de pujada i una zona 
d’aparcament de baixada.
Al mig de la via s’hi construirà 
una mitjana arbrada similar 
a la de l’avinguda Tarragona. 
Tot plegat farà que en aquest 
tram, més urbà, es redueixi la 
velocitat a 50 quilòmetres per 
hora. L’habilitació de places 
d’aparcament en paral·lel a la 
rambla facilitarà la mobilitat al 
barri i resoldrà, alhora, la manca 
de places d’estacionament en 
aquesta àrea de la parròquia.

Amb la darrera remodelació 
a l’avinguda d’Enclar, a 
banda d'ampliar les voravies, 
s'ha actuat en el subsol 
per actualitzar i substituir 
canonades de la xarxa d’aigua 
potable i clavegueram.
La zona propera a l’Espai 
Columba disposarà ben aviat de 
més voravies que aportaran una 
major seguretat als vianants, 
després que recentment s’hagin 
aprovat diversos convenis 
urbanístics amb propietaris 
de Santa Coloma que en 
possibiliten la construcció.

L’avinguda d’Enclar, una de les 
portes d’entrada a la parròquia 
d'Andorra la Vella, ha estat 
objecte en els darrers cinc anys 
d’una profunda transformació 
per esdevenir una zona més 
còmoda i accessible per al 
ciutadà, on poder passejar i 
practicar esport. En aquest 
sentit, s’han habilitat diversos 
trams de passeig i passos de 
vianants. A més, des de l’estiu 
passat hi ha un nou parc infantil, 
una zona de repòs i una àrea de 
calistènia on poder fer exercicis 
a l’aire lliure.

L'escultura de Dalí, més realçada a la 
reforma de la plaça de la Rotonda 
Aquest estiu tant ciutadans com turistes han pogut gaudir de la nova plaça que marca la 
continuïtat entre la part baixa i alta de l'avinguda Meritxell. 'La noblesse du temps' de 
Salvador Dalí lluu encara més esplendorosa en un dels punts centrals de la parròquia

La plaça de la Rotonda 
presenta un aspecte més 
actualitzat, arran d'una 
remodelació per afavorir la 
connexió entre la zona per a 
vianants de l'avinguda Meritxell 
i la part alta de la mateixa. Per 
això, el nou paviment de granit 
és similar al de l’eix comercial i 
s'ha substituït l’enllumenat. La 
renovada plaça disposa d'una 
zona de repòs i una ubicació més 
privilegiada per a l’escultura La 
noblesse du temps, de Salvador 
Dalí -un dels elements més 
fotografiats pels turistes-, i 
també s’ha aprofitat per fer un 
reforç estructural en una part del 
pont de la Rotonda.
Les obres s’adjudicaven al 
març a l’empresa Pidasa per 
661.859,50 euros.

La remodelació de la plaça 
és l'inici d’una transformació 
integral prevista al tram de 

passeig del riu entre la rotonda 
de la Dama de Gel i el carrer Prat 
de la Creu.  
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Tenen forma de gota d'aigua i 
estan distribuïts estratègicament 
per poder enviar per 
radiofreqüència al centre de 
control els consums a temps real 
dels 1.600 comptadors d'aigua 
de la parròquia. Són els 180 
concentradors que permeten 
detectar sobreconsums d'aigua 
per fuites o avaries. Es tracta, 
doncs, d'un sistema que 
protegeix el consumidor. 
El projecte Aigua Gestió Eficient 
s'iniciava el 2019 amb el 
desplegament de la xarxa fixa de 
telelectura a Prada Ramon i la 
part alta de l'avinguda Meritxell. 
Al 2020 es va desenvolupar al 
Centre històric, el Solà d'Andorra 
la Vella, el carrer Prat de la Creu, 
l'avinguda Tarragona i el carrer 

Terra Vella; i aquest estiu ha 
finalitzat el desplegament més 
important al centre de la capital, 
Santa Coloma, La Comella i La 
Margineda.
L'eficiència de la xarxa d'aigua 
potable d'Andorra la Vella és 
del 70%, un percentatge que 
augmentarà progressivament 
fins al 85% amb la implantació 
de sistemes de control com 
l'automatització de les dades.
El Comú destina anualment 
400.000 euros en inversions, 
reposició i manteniment d'una 
xarxa d'aigua potable d'uns 57 
quilòmetres de llargària. En 
aquest cas, la implantació de 
la xarxa fixa de telelectura a la 
parròquia ha tingut un cost de 
194.000 euros.

Una gestió de l'aigua més eficient
Finalitza la implantació d'un sistema automàtic de lectura dels comptadors, instal·lat en 
façanes i fanals, que permet un estalvi en el consum d'aigua als ciutadans

Al dipòsit de les Escaubelles, 
que abasteix d'aigua potable 
bona part de la parròquia, s'hi ha 
instal·lat una microturbina que 
genera electricitat. La primera 
instal·lació hidroelèctrica del 
país d'aquest tipus aprofita 
l’energia potencial i cinètica de 
l’aigua pel cabal i l’alta pressió 
de la xarxa. El turbogenerador, 
instal·lat a la canonada 
d’arribada de la xarxa de la 
Comella als dipòsits de les 
Escaubelles, transforma la 

pressió de l’aigua en energia 
neta i de baix cost que s’injecta 
a la xarxa elèctrica. 
L’energia produïda suposarà un 
estalvi anual en electricitat per 
al Comú proper als 8.000 euros.
El cònsol menor, David Astrié, 
explica que es tracta d’una nova 
instal·lació sostenible per al 
Comú d’Andorra la Vella, que 
ja disposa d'altres sistemes 
per generar electricitat neta, 
com les plaques solars que 
estan situades a la part alta de 
l’edifici administratiu comunal 
(a la plaça Lídia Armengol). A 
més, el Comú utilitza l’energia 
tèrmica de la xarxa de calor 
de FEDA produïda al Centre 
de Tractament de Residus per 

90.000 Kwh anuals
Equival a l'energia consumida durant 
dos anys en un edifici de 8 pisos com 
l'Aparcament Centre Ciutat.

22,5 tones menys de CO2 l'any
És l'impacte ecològic de la petjada de carboni: 
la quantitat de diòxid que, amb aquest projecte, 
es deixa d’emetre a l’atmosfera.

EN XIFRES

L'AIGUA A LA 
PARRÒQUIA

64% 
per a l'ús domèstic (llars). La 
resta, per a usos professionals.

escalfar el Centre esportiu dels 
Serradells. 
El cònsol menor també ha 
posat en relleu la introducció 
progressiva de vehicles híbrids o 
endollables en la flota comunal 
(actualment són un 8%). 
En aquest sentit, Astrié 
evidencia que la microturbina 
és un nou projecte que suma 
per avançar cap a solucions 
sostenibles, i recorda el rol 
exemplar que ha de tenir 
l’administració en la transició 
energètica i la lluita contra el 
canvi climàtic. La microturbina 
funciona a ple rendiment des 
de mitjan d'aquest mes de juny 
i treballa les 24 hores del dia 
durant gairebé tot l’any. 

És l'eficiència de la xarxa 
d'aigua, que mica en mica 
pujarà fins al 85%.

70% 

5,5 
Són els milions de litres que 
consumim diàriament

euros anuals en inversions a la 
xarxa d'aigua

400.000 

Produir electricitat 
aprofitant la xarxa 
d'aigua potable
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Un estiu ple de turistes i activitats 
per descobrir la parròquia
La temporada es tanca amb bones xifres de visitants atrets per l'oferta comercial i la natura

La temporada d'estiu, la 
segona des de la irrupció de la 
COVID-19, ha donat de nou la 
benvinguda a molts visitants que 
han escollit el país per passar 
les vacances. Aquest any la 
parròquia ha estat la destinació 
escollida per a molts turistes, 
atrets per l'oferta comercial i 
de natura, i també gràcies en 
part als importants esforços de 
comunicació per atreure turistes 
dels territoris veïns. L'Oficina de 
turisme d'Andorra la Vella, per 
exemple, ha rebut entre principi 
de juliol i mitjans de setembre 
demandes de prop de 30.000 
visitants interessats a descobrir 
la parròquia i el país.
Per poder atendre els turistes el 
Comú ha contractat novament 
aquest estiu una seixantena de 
joves per exercir d'informadors 
turístics i de guies (en total, 
els diferents departaments 
comunals han donat feina 
aquesta temporada a 162 
eventuals per donar resposta 
a les necessitats de l'estiu i 
fomentar alhora l'ocupació entre 
els joves de la parròquia). Els 
informadors, enguany abillats 
amb uniformes blaus per ser 
fàcilment identificables, han 
tingut la missió de resoldre 
dubtes al carrer fer enquestes 
amb tauletes digitals.

Apicultura, ioga i teatre
A la important oferta comercial i 
gastronòmica de la parròquia se 
li han sumat aquest any un nou 
paquet d'activitats turístiques 
impulsades pel Comú per 
ajudar els visitants a descobrir 
Andorra la Vella i Santa Coloma 
des d'un altre vessant. Enguany 
s'han proposat 12 itineraris, 
amb una combinació de 

Tarda de 'Concèntric' per animar el Centre històric
La tarda de l'11 de setembre 
el Centre històric es va omplir 
de música, ball, photocalls 
i activitats per als infants 
durant la celebració del 
Concèntric, un esdeveniment 
impulsat pel Comú per activar 
la zona i animar les compres. 
Una vintena d'establiments 
del barri s'hi van unir oferint 
activitats, descomptes i 
promocions. 

natura, història i patrimoni. 
Entre les novetats, s'han 
organitzat sortides per viure 
l’experiència de ser apicultor 
per un dia i conèixer el procés 
de producció i recol·lecció 
de la mel, excursions al Bosc 
negre amb una sessió de 
ioga inclosa, i caminades per 
conèixer els secrets del romànic 
d’Andorra la Vella, amb la visita 
a la capella de Sant Andreu i 
l’església de Sant Esteve. A més, 
s'han mantingut les activitats 
d’altres anys que tenen molt 
bona acollida, com les visites 
teatralitzades pel Centre històric 
d’Andorra la Vella i el poble de 
Santa Coloma, visites guiades 
per conèixer punts d’interès 
com Casa de la vall o el barri 
antic, itineraris pel rec del Solà, 
i sortides a la vall d’Enclar i la 
vall de Santa Coloma, la Vall 

del Madriu-Perafita-Claror i als 
miradors de l’Obaga.
I per dinamitzar les compres 
ha tornat, les tardes d'agost, 
el Ritmes, el cicle que ofereix 
música i entreteniment a la 

plaça de l'antiga caserna de 
bombers. Enguany amb una 
novetat destacada: a més dels 
adults, s'han  organitzat concerts 
adreçats específicament als més 
menuts.

El 'Ritmes menuts', amb concerts per als infants cada dilluns d'agost, 
ha estat una de les novetats de l'estiu.
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Debut de l'Ironman 70.3 a la capital

Ha estat la cirereta del pastís de l'Andorra Multisport Festival by Ironman, una celebració 
de l'esport única i inexistent a qualsevol altre lloc d'Europa. El Parc Central va acollir el 
village d'aquest important esdeveniment esportiu celebrat per primer cop al país

Més de 2.000 esportistes han 
participat en la primera edició 
de l'Andorra Multisport Festival 
by Ironman, que ha tingut com 
a epicentre el Parc Central 
d'Andorra la Vella, village d'un 
esdeveniment que vol esdevenir 
el bressol de l'esport de 
resistència i aventura a Europa. 
Si bé el festival s'iniciava al 
març amb el Campionat del 
món de triatló d’hivern, entre el 
24 de juny i el 4 de juliol s'han 
concentrat les quatre proves 
restants: el triatló Ironman 70.3 
Andorra, la cursa de ciclisme de 
muntanya Andorra MTB Classic-
Pyrénées, l'esdeveniment de 
ciclisme de carretera Andorra 
21 Ports i la Trail 100 Andorra-
Pyrénées.
El ministre de Presidència, 
Economia i Empresa, Jordi 
Gallardo, es mostrava satisfet 
per haver aconseguit celebrar 
aquest esdeveniment "en un 
moment en què al calendari 
hi ha poquíssimes proves" 

esportives i destacava que el 
país "ha assumit el repte" de 
celebrar aquesta cita que, si 
bé en aquesta primera edició, 
arran de la pandèmia, no ha 
aconseguit arribar a les xifres de 
participants que s'havia marcat, 
els organitzadors creuen que 
és un primer pas perquè en el 
futur aquesta cita esdevingui un 
referent. Per a la cònsol major, 
Conxita Marsol, aquest festival 
"donarà força" al país. En aquest 

sentit, destacava el suport del 
Comú, que hi ha cregut "des del 
primer dia" en què es va gestar 
el projecte.
La mitja marató, tram final de 
l'Ironman 70.3, es va disputar 
íntegrament pels carrers 
d'Andorra la Vella, amb força 
públic animant els participants.
Aquesta exigent prova tenia 
lloc just una setmana abans de 
l'arribada d'etapa del Tour de 
França a la capital.

Vive Le Tour de France!
La capital va vibrar l'11 de juliol amb l’arribada de la 15a etapa del Tour de França 
provinent de Ceret. Durant tota la jornada es va respirar ambient ciclista a la parròquia 

El resident nord-americà Sepp 
Kuss es proclamava vencedor de 
la 15a etapa del Tour de França, 
amb sortida des de Ceret i 
arribada a l’avinguda Tarragona 
d’Andorra la Vella, i que va 
transcórrer en bona part per 
territori andorrà. 
Andorra la Vella era, de nou, 
final d'una etapa de la Grande 
Boucle, una fita que no es 
produïa des del 1968. 

La cita ha estat un magnífic 
aparador per mostrar el país 
amb un esdeveniment esportiu 
seguit arreu del món amb 
audiències televisives milionàries. 
Ho subratllava la cònsol major, 
Conxita Marsol, que afegia que el 
Tour ha estat un reclam turístic 
important per als comerços i la 
restauració de la parròquia. 
A banda de rebre una placa 
commemorativa amb el 

recorregut, Andorra la Vella 
obtenia, a més, la medalla 
Continental a la ciutat que acull 
l'arribada d'una etapa. El fi de 
festa arribava amb el concert 
de rumba dels populars Gipsy 
Kings, programat pel Comú a 
l’aparcament de l’antiga plaça 
de braus. El miler d'entrades, a 
la venda a un preu popular de 
10 euros, es van exhaurir hores 
abans de l'espectacle.
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El BCA s'endú el I Trofeu Andorra la Vella 
en la tornada del públic al pavelló

L'estrena del Trofeu Andorra 
la Vella, un campionat que neixia 
aquest agost amb la vocació 
d'estrenar la temporada a casa, 
va ser dolça per al Bàsquet Club 
Andorra. El primer equip, el 
MoraBanc Andorra, va arrencar 
la pretemporada amb una 
solvent victòria davant el CSP 
Limoges, un dels grans de la 
lliga francesa i un antic campió 
d’Europa. 
Amb el marcador 93-80, 
l'equip nacional es va endur 
aquest primer trofeu, que es 
va celebrar el diumenge 29 

d'agost al pavelló poliesportiu 
del Govern davant d'una afició 
que tenia moltes ganes de 
retrobar-se amb l'equip. De fet, 
el partit va suposar el retorn 
del públic als partits, després 
d'una temporada estranya 
pràcticament sense assistents al 
camp a causa de la pandèmia. 
El I Torneig Andorra la Vella va 
suposar, doncs, l'estrena dels 
nous protocols aprovats pel 
Govern per permetre l'entrada 
més massiva d'espectadors.
El cònsol menor, David Astrié, 
va ser l'encarregat d'entregar 

El MoraBanc Andorra celebrava el 12 de 
setembre la festa de presentació de l'equip 
d'aquesta temporada, a la plaça de l'antiga 
caserna de Bombers i amb el suport del 
Comú. Jugadors i cos tècnic van agrair l’afecte 
del públic, content per tornar a tenir prop la 
plantilla, i va prometre treball dur. La cirereta 
de la jornada va ser la interpretació de l’himne 
del club, La Petja que no s’esborra amb els dos 
autors, Oriol Vilella i Lluís Cartes.

Neix el torneig dedicat a la parròquia amb l'objectiu de convertir-se cada any en la 
presentació del primer equip del Bàsquet Club Andorra a casa abans de l'inici de lliga

al capità de l'equip, Guille  
Colom, la copa de la victòria 
en acabar el torneig, organitzat 
conjuntament pel club i el Comú 
d'Andorra la Vella.

Una festa per presentar l'equip 
amb l'escalf del públic

Els ciutadans volen pistes de bàsquet

El Comú habilitarà properament 
una zona equipada amb pistes de 
bàsquet. Aquesta és la proposta 
que ha rebut més suport popular 
en la votació de la primera edició 
dels Pressupostos Participatius, 
amb un total de 168 vots dels 
prop de 600 emesos. Les noves 
instal·lacions s'ubicaran al carrer 
Prat Salit, en un terreny a tocar de 
l'Escola andorrana. 
La consellera de 
Desenvolupament estratègic 
i comercial i de Projectes 
Participatius, Meritxell López, feia 
a principi de juliol un bon balanç 
d'aquesta primera experiència 
ciutadana que, deia, "ha posat 
de manifest que comptem 
amb una ciutadania plenament 
compromesa i amb ganes 
d’implicar-se activament en la 
presa de decisions col·lectives”. A 
més, va avançar que s'estudiaran 
noves vies i canals de participació 
directa "per seguir donant veu als 
ciutadans de la parròquia”.

El Parc Central disposa des 
de fa uns mesos d'una nova àrea 
esportiva adreçada als infants. 
Consta de dues minipistes de 
futbol de gespa artificial i d'un 
arbre de bàsquet amb quatre 

cistelles per fomentar així els 
esports col·lectius entre els més 
menuts. 
Les instal·lacions estan situades 
a la zona propera al tobogan 
gegant que es va instal·lar a 

demanda del Consell d'Infants i 
de les pistes de vòlei. 
El Comú ha invertit uns 60.000 
euros en l'adequació dels 
espais i la instal·lació dels 
equipaments.

Nova zona esportiva per als infants

Embellir Ciutat de Valls
La previsió és que el cost 
d’habilitar aquesta zona 
esportiva sigui de 60.000 euros, 
de tal manera que els 40.000 
euros restants, del total de 
100.000 que el Comú destina 
en aquesta primera edició del 
projecte, s’inverteixin en la 
segona proposta més votada, 
que ha estat, amb 111 vots 

obtinguts, l’embelliment de 
les zones de Ciutat de Valls, 
Gil Torres i l’avinguda Santa 
Coloma (canvi de paviments, 
neteja, etc.). El Comú estudia 
quina actuació durà a terme 
a la zona recollint els neguits 
dels veïns. Prop d’un 3% dels 
ciutadans han votat per alguna 
de les 19 propostes finalistes 
presentades.

La proposta d'habilitar una zona per jugar a bàsquet és la més votada en els primers 
Pressupostos Participatius. L'equipament serà una realitat abans que acabi l'any

La zona de bàsquet es construirà a tocar de l'Escola Andorrana.
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Prohibit avorrir-se
Els infants i joves de la parròquia no han parat quiets aquest estiu: les escoles esportives, 
els casals d'infants i el departament de Joventut han ofert activitats per a tots els gustos

Aquestes vacances d'estiu 
han estat d'allò més actives a 
Andorra la Vella. Prop de 300 
infants i joves d'entre 3 i 14 anys 
han participat cada setmana 
en alguna de les activitats 
que organitza el Comú amb la 
col·laboració dels clubs i les 
entitats esportives cada any 
en el marc del Viu l'estiu, amb 
propostes ben diverses entre 
principi de juliol i setembre per 
donar resposta a les necessitats 
de les famílies i afavorir alhora 
la socialització i la pràctica de 
l'esport. 
Així doncs, per als més menuts 
han tornat el casal d’infants El 
Llamp, la Ludoteca de Santa 
Coloma i els Matins a Ciutat de 
Valls (en aquest darrer cas les 
activitats s'han concentrat de 
les 8 a les 15 h); i per als infants 
una mica més grans i els joves, 
s'han ofert novament les escoles 
esportives d’estiu i els campus 
multiesports amb disciplines 
diverses com natació, patinatge 
artístic, vòlei, atletisme, kung-fu, 
pàdel, futbol, bàsquet, hoquei i 
gimnàstica artística i rítmica.
Per als adolescents, el 
departament de Joventut ha 

impulsat un programa més que 
variat, amb una combinació 
d'esport i aventura, tant a 
Andorra com als territoris veïns: 
una sortida al Source wake parc 
(a Carbona), estada i activitats 
als refugis del Pla de l'Estany i 
Cabana sorda, una jornada de 
ràfting i descens de barrancs a 
Sort, vies ferrades a Organyà, 
tallers de swing, capoeira i acro 
ioga, una excursió pel país en 
bicicleta elèctrica, sortides a la 

piscina (amb una classe de cuina  
prèvia per aprendre a fer plats 
ràpids i sans), i una competició 
d'skate. 

Estades multiesportives a fora
A aquest calendari d'activitats 
dirigides, i com a novetat 
d'aquest estiu, se li han 
sumat un seguit d'estades 
multiesportives a Catalunya: 
una al Port del Comte (Lleida), 
un campus de futbol a Amposta 

(Tarragona) i un campus de 
taekwondo a l’Hospitalet de 
l’Infant (Tarragona). 

Remullats a l'Aquaparc
I per tercer any consecutiu, a 
més, l'Estadi Comunal Joan 
Samarra Vila s'ha convertit en 
un Aquaparc gegant on poder 
gaudir de jocs d'aigua, tallers i 
infables. L’equipament, que ha 

Uns dies de colònies 
a Thèbe i a Brunyola 

Una seixantena de joves han gaudit 
aquest any de les colònies que des del 
2018 organitza el Comú fora d'Andorra. 
Enguany hi ha hagut, per tercer any 
consecutiu, un torn a Brunyola (Girona) i, 
com a novetat, un altre a Thèbe (Hautes-
Pyrénées), una població del sud de 
França situada a 200 quilòmetres del 
Principat. Les activitats s'organitzen des 
d’Andorra i amb els monitors del casal 
d'infants El Llamp amb l’objectiu que els 
participants coneguin altres realitats.

crescut en entrades respecte el 
2020, ha estat en funcionament 
del 6 de juliol al 21 d’agost, 15 
dies més respecte les edicions 
passades, i ha acollit prop de 
4.000 usuaris (un miler més que 
l'any passat). 
De la mateixa manera que s’ha 
fet durant tota la pandèmia, en 
totes les activitats d'estiu s'ha 
treballat per garantir seguretat 

dels participants i aplicant els 
protocols sanitaris per evitar 
la transmissió de la COVID-19. 
En aquest sentit, novament, els 
infants i joves s'han articulat 
en grups convivència que 
han funcionat de manera 
independent. En el cas de 
l'Aquaparc, a més, s'han fet 
desinfeccions permanents dels 
espais i les atraccions.
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Competició d'skate a la Serradora
L'Skatepark de la Serradora 

va acollir l'11 de setembre 
una prova del Circuit català 
d'skateboarding, durant el 
qual els participants van fer 
una exhibició magistral de 
trucs sobre les dues rodes. La 
competició es va disputar tant 
en la categoria sènior (masculí 
i femení) com sub-16 (masculí i 
femení). 
Membres del Comú, encapçalats 
per la cònsol major, Conxita 
Marsol, van entregar alguns dels 
premis. 

El Ral·li d'Andorra arriba al mig segle
El Ral·li d'Andorra, la 

prova de regularitat per a 
vehicles clàssics que organitza 
l’Automòbil Club d’Andorra, va 
celebrar aquest setembre les 50 
edicions en plena forma. 
La carrera, que ha comptat 
novament amb el suport del 
Comú d'Andorra la Vella, va 
donar el tret de sortida des del 

pont de la Rotonda i va acollir 
78 equips, 58 dels quals van 
aconseguir classificar-se.
En aquesta edició d'aniversari, 
especialment dura per la 
intensa pluja del primer dia, el 
campionat va ser tricolor: l’equip 
andorrà format pels germans 
Jonathan i David Domene (BMW 
2002) va aconseguir la victòria.

L'Esquí Club cedeix el Trofeu 2021
L’Esquí Club d’Andorra (ECA), 

l’entitat d’esquí d’Andorra la 
Vella, ha cedit enguany a la 
parròquia el premi al Mèrit 
esportiu 2021. El club ha estat 
guardonat amb el reconeixement 
que atorga la Federació 
Andorrana d’Esquí des del 1993 
i ha volgut cedir-lo a Andorra la 
Vella perquè el custodiï durant 
un any, tal com ja va fer al 2017.
Des del Comú s'ha agraït el gest 
i es ressalta que l'ECA, a banda 
de ser l'esquí club més antic del 
país, mostra temporada rere 
temporada un molt bon nivell i 
treballa per fomentar l’esport 
nacional des de la base.

Aparadors que reviuen la història
Una quinzena de comerços d'Andorra la Vella han participat en les Jornades Europees 
del Patrimoni exposant objectes històrics cedits per la població, com ràdios, màquines de 
cosir, càmeres de fotos o esquís

Andorra la Vella s’ha sumat 
a les Jornades Europees del 
Patrimoni que impulsa el Govern 
per apropar a la població el 
patrimoni nacional del país. 
Una quinzena de comerços 
de la parròquia han participat 
al setembre en la iniciativa, 
exposant als seus aparadors 
objectes històrics. Les Jornades 
Europees del Patrimoni, 

impulsades pel departament de 
Patrimoni Cultural sota el lema 
Un patrimoni per a tothom, han 
tingut com a finalitat aquest 
any promocionar la participació 
ciutadana gràcies a la implicació 
dels comuns. En total, 120 
comerços repartits entre totes 
les parròquies han exposat 250 
objectes cedits tant per ells 
mateixos com també per part de 

la població. Entre el material hi 
havia ràdios, màquines de cosir, 
càmeres de fotografia o esquís. 
A més a més, un particular 
d'Andorra la Vella va cedir 
quinze quadres inèdits de 
temàtica andorrana. La meitat 
daten d'entre els anys 30 i fins 
als 50 i, la resta, d'entre els 
anys 60 i 70. Tots ells mostren 
paisatges d'Andorra.

Andorra la Vella, condecorada amb 3 
flors d'honor als premis Viles florides

Andorra la Vella ha obtingut 3 
flors d’honor en la seva primera 
participació a la gala d’entrega 
dels premis a les millors 
Viles Florides de Catalunya i 
Andorra, celebrada el 17 de 
setembre a Cabrera de Mar. 
El reconeixement ha arribat 
després de l'anàlisi d'un jurat 
expert que va visitar la parròquia  
a primers de juliol. El moviment 
de Viles Florides promou la 
transformació de racons, pobles 
i ciutats de Catalunya i Andorra 
a través d'espais verds urbans i 
enjardinats. 
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El servei de Joventut 
inaugurava, amb l'arribada de 
l'estiu, les noves instal·lacions 
que, amb el nom del Rusc, s'han 
traslladat del Parc Central a 
l’Estadi Comunal Joan Samarra 
Vila. L'espai que acull els 
joves s'ha reconvertit amb la 
voluntat de donar resposta a 
la diversitat d’inquietuds del 
col·lectiu, oferint informació, 
assessorament i oci i, alhora, 
potenciar l'esport. El Rusc 
també funciona com a àrea 
d’acollida de les entitats juvenils 
que actuen a la parròquia. 
A més de la zona esportiva 
exterior, el Rusc ofereix un gran 
espai de lleure educatiu de 250 
metres quadrats amb una cuina 
equipada per fer tallers; una 
zona amb una seixantena de jocs 
de taula, consoles i pantalles, 
equips de so, un escenari, 

una biblioteca d’aventures, un 
espai chill out i una terrassa 
per fer activitats a l’exterior. A 
tot plegat se li han de sumar 
zones de silenci amb ordinadors 
i connexió a Internet per poder 
estudiar, investigar o fer treballs 
i reunions. Les instal·lacions, 
obertes també els dissabtes, 
també disposen d’un estudi per 
poder potenciar la creativitat 
audiovisual.

Una festa per arrencar
I quina millor manera d'estrenar 
espais que amb una festa: 
més d'un centenar de joves 
van participar en la celebració 
d'obertura -que va servir alhora 
per donar el tret de sortida a 
l'estiu- amb música en directe, 
ball, ràdio, concursos, tornejos 
de futbolí i activitats de 
tatuatges, kendo i grafits.

Els joves estrenen instal·lacions
L'espai de dinamització per a joves d'Andorra la Vella encetava, a l'inici de l'estiu, una 
nova etapa. Ara s'anomena el Rusc i està ubicat a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, per 
aglutinar en un mateix espai l’oferta d’activitats i informació per a joves i l’esport.

L'àrea de Joventut i 
l'ambaixada de França 
a Andorra van organitzar
a mitjan juliol la 
representació de l’obra 
La volonté du fou, 
de l’Escola Superior 
de les Arts del Circ de 
Toulouse-Occitanie 
(ESACTO’LIDO). L'espectacle  
gratuït, carregat d'acrobàcies 
i bon humor, va tenir lloc a la 
plaça de l'antiga caserna de 
bombers.

Circ de Tolosa

Arrenca un nou curs amb molta energia

Les aules de les escoles 
artístiques de La Llacuna ja 
tornen a bullir d'activitat i aquest 
curs acullen més de mig miler 
d'alumnes atrets per l'àmplia 
oferta de l'Institut de Música, 
l'Aula de Teatre i Dansa i l'Escola 
d'Art. A banda de les classes 
reglades de les diferents 
disciplines i instruments (en el 
cas de l'Institut de Música, 
distribuïdes en el cicle bàsic, 
elemental i mitjà), novament 
s'impartiran cursos monogràfics 
específics d'entre d'altres, 
fotografia, ceràmica, joieria i, 
com a novetat, classes de 
tècniques de circ per a infants i 

acrobàcies en tela i trapezi per a 
joves i adults.

Sense excuses per no fer esport
En paral·lel, la temporada 
2021-2022 de les activitats 
esportives ofereix una 
quarantena d’activitats de 
disciplines diferents per a 
infants, joves, adults i sèniors. 
S'ofereixen tota mena d’esports 
col·lectius i individuals, com, 
entre d'altres, bàsquet, futbol, 
rugbi, hoquei, arts marcials i 
natació. El programa es fa amb 
la col·laboració de prop de 50 
entitats esportives amb seu a la 
parròquia.

Les escoles artístiques de La Llacuna emprenen una nova temporada per potenciar la 
creativitat des de tots els vessants. Enguany acullen més de mig miler d'alumnes

Per a la gent gran, a més de les 
activitats presencials, es dona 
com a novetat l’opció de fer 
classes virtuals de gimnàstica 
des de casa. Per a aquest 
col·lectiu també es proposen 
aquest any una vintena de 
cursos i tallers per treballar el 
cos i la ment, com sevillanes, 
golf, ioga kundalini, un club de 
lectura o classes per millorar les 
fotos amb el mòbil. 
En tots els casos s'apliquen els 
protocols establerts pel ministeri 
de Salut per evitar la transmissió 
de la COVID-19 i assegurar, 
doncs, un retorn segur a les 
aules.

 

Comencem el curs: 
viu el teu costat més creatiu!  

INSTITUT DE MÚSICA - AULA DE TEATRE I DANSA - ESCOLA D'ART

- Places disponibles -

Consulta l'oferta de cursos i tallers a andorralavella.ad
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Pallasses, humor i música: la proposta 
de la nova Temporada de teatre 
El Festival internacional de pallasses d'Andorra (FIPA), amb la veterana Gardi Hutter com 
a cap de cartell, enceta el 14 d'octubre el nou cicle de teatre, que també inclou el darrer 
espectacle de Guillem Albà i un concert teatralizat amb l'Orquestra de l'Empordà

Una tardor amb molt d'humor i 
propostes per evadir-se. Aquest 
és l'escenari de la nova 
Temporada de teatre, la del cicle 
de tardor, que arrenca a mitjan 
octubre amb una nova edició del 
Festival internacional de 
pallasses (FIPA). 
La trobada de dones clown, que 
manté la reconeguda pallassa 
Pepa Plana com a directora 
artística, té lloc del 14 al 16 
d'octubre i oferirà 5 espectacles 
protagonitzats per actrius de 
renom, amb moltes hores de 
nas i que han esdevingut grans 
referents del seu gènere, amb la 
degana del clown Gardi Hutter 
com a cap de cartell. 
S'han programat 3 muntatges 
de tarda al Teatre Comunal i 2 
de nocturns a la sala d’actes 

de La Llacuna, que enguany 
substitueix la Fada Ignorant 
per qüestions de reducció de 
l’aforament obligat per la COVID: 
Sex o no sex, de Virginia Imaz; 
Gardi Hutter amb La Costurera; 
Clara del Ruste Clareva; Pepa 
Plana, que també participa al 
festival com a actriu amb Nan 
Valentí i Lola González per 
estrenar Si tu te’n vas; i Cristina 
Solé amb Wet floor. 
La Temporada de teatre continua 
al Centre de Congressos l'11 
de novembre amb l'humorista 
Guillem Albà, que amb La 
Marabunta presentarà Jaleiu, 
una proposta on també 
intervenen el cant i la música 
en directe; i es tanca el 2 de 
desembre amb el concert teatral 
Concerto a Tempo d’Umore, 

amb l'Orthemis Nova Orquestra 
de Cambra de l’Empordà, que 
barrejarà els grans temes dels 
compositors clàssics amb les 
rialles. 

Aposta per la qualitat
El conseller de Cultura i de 
Promoció turística, Miquel 
Canturri, ha remarcat l’aposta 
que ha fet el Comú per la 
qualitat, amb artistes de 
trajectòria reconeguda que de 
ben segur faran passar una 
estona divertida als assistents 
en un moment com l'actual en 
què l'humor és un bon antídot. 
Les entrades es poden adquirir 
a andorralavella.ad/entrades, 
i també al Centre cultural La 
Llacuna i a l’Oficina de Turisme 
de la plaça de la Rotonda.

Teatre-dansa i 
titelles gegants 
per als menuts
L'oferta per al públic 
familiar se centra aquesta 
temporada en disciplines 
ben diferents. Per al 9 
d'octubre s'ha programat 
al Teatre Comunal Kalu, de 
l'Escola Líquid dansa, on es 
combina la dansa i el teatre; 
i per al 27 de novembre, el 
muntatge El cau de l'unicorn, 
de la companyia Eureka, 
un espectacle musical amb 
titelles gegants que tindrà 
lloc al Centre de Congressos.
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Andorra la Vella
Sant Julià de Lòria

octubre 2021 - gener 2022

 VENDA DE LOCALITATS
 · www.andorralavella.ad/entrades - www.santjulia.ad/entrades  · Centre Cultural la Llacuna - c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 - Tel.: 730 037 · Oficina de Turisme d’Andorra la Vella - plaça de la Rotonda, s/n - Tel.: 750 100 · Centre cultural i de congressos lauredià - plaça de la Germandat, 4-5-6 - Tel.: 744 044· Taquilla de l’espai d’actuació des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

+ INFO: www.andorralavella.ad / www.santjulia.ad 

59ª 
TEMPORADA 

DE  TEATRE

ELS PASTORETS
Diumenge 26/12 i dimarts 28/12 - 20 h
Diumenge 2/01 i dijous 6/01 - 18 h
Sant Julià de Lòria

ARRELS D’ARREU
Una producció de la JOCAND
Dissabte 9/10 - 20 h
Sant Julià de Lòria

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE PALLASSES D’ANDORRA
Dj 14/10: Virginia Imaz: Sex o no sex 
Dv 15/10: Gardi Hutter: La costurera 
Ds 16/10: Cia. Pepa Plana: Si tu te’n vas   
Andorra la Vella - 20 h
Dv 15/10: Clara del ruste: ClaraEva
Ds 16/10: Cristina Solé: Weet Floor
Andorra la Vella - 22 h

QUATRE DONES I EL SOL
Una producció de l’ENA
Dijous 28/10 i divendres 29/10 - 21 h
Sant Julià de Lòria

JALEIU
Guillem Albà & La Marabunta
Dijous 11/11 - 20.30 h
Andorra la Vella  

LA NUIT DU CERF
Companyia Cirque Le Roux
Dimecres 24/11 - 21 h
Sant Julià de Lòria

PRISE DE TERRE
Companyia Le Poisson Soluble
Divendres 26/11 - 19 h
Sant Julià de Lòria

CONCERTO A TEMPO D’UMORE
Orthemis 
Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà
Dijous 2/12 - 20.30 h
Andorra la Vella 
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Una intensa mirada al passat
El dissabte de Festa Major s'inaugurava l'exposició 'Andorra la Vella, el batec d'un poble 
vist per Valentí Claverol', un projecte impulsat pel Comú que mostra, a través d'una 
quarantena d'imatges de Valentí Claverol, l'evolució de la parròquia durant el segle XX

L'Andorra la Vella d'abans, 
la dels carrers de sorra i pedra, 
la de les cases pairals, dels 
carrerons estrets, de la vida 
al camp, la del país que tenia 
necessitat d'obrir-se al món 
exterior per tirar endavant, de 
rebre turistes i d'evolucionar 
cap a la modernitat. Tot plegat 
ho va captar, de manera 
minuciosa, discreta i atenta el 
cèlebre Valentí Claverol, un dels 
referents de la fotografia del país 
que va deixar un important llegat 
històric per contribuir a explicar 
com érem. 
Una part d'aquest fons ha estat 
el protagonista de la mostra 
Andorra la Vella, el batec d’un 
poble, vist per Valentí Claverol, 
un projecte impulsat pel Comú 
amb la col·laboració de la 
Fundació Valentí Claverol que 
s'exposa a La Llacuna fins a final 
d'octubre. 
La mostra, que es va inaugurar 
el dissabte de Festa Major, 

l'han integrat una quarantena 
d'instantànies (algunes de les 
quals mai havien vist la llum 
pública) que plasmen com era 
el dia a dia de la parròquia i 
l’evolució urbana i social que va 
tenir al llarg del segle XX. 
El recull, tot i que es concentra 
especialment en la primera 
meitat del segle XX, abraça des 
del 1908 fins els anys 70. 
Les primeres imatges pertanyen 

a Amadeu Bordalba, el fons 
del qual va ser adquirit per la 
Fundació Claverol. 

Els Gendarmes i el vot femení
Entre d'altres, les imatges 
reviuen la transformació d’espais 
tan emblemàtics de la parròquia 
com la plaça Príncep Benlloch, 
la Rotonda i el Centre Històric; 
i fets històrics rellevants com 
l’entrada dels Gendarmes al 
país o el sufragi femení. Una 
part considerable de la mostra 
-que s'ha completat amb un 
catàleg amb textos i recerca fets 
per la comissària del projecte, 
Carme Soler, i l’historiador del 
departament d’Arxiu Recerca i 
Patrimoni del Comú Joan Lluís 
Ayala- s'ha dedicat a la gent 
d’Andorra la Vella d’aquell 
temps, que vivia amb intensitat 
els canvis. També, a les 
tradicions com la Festa Major, 
el ball del Contrapàs, la vida als 
barris, els infants a l’escola i la 
construcció d’hotels i serveis per 
acollir els primers turistes.
El dia de l'estrena, la cònsol 
major, Conxita Marsol, ressaltava 
que la retrospectiva servirà 
també per posar en valor l’esforç 
dels avantpassats, que van 
saber adaptar-se i anticipar-se 
als canvis que demanaven els 
nous temps.
De la seva banda, Carme 
Soler assenyalava el valor 
que, precisament, té la gent 
d’Andorra la Vella d’aquells anys 
en tot el projecte. És per això 
que al catàleg que acompanya 
la mostra s’han inclòs relats de 
ciutadans de la parròquia com 
Maria Montanya, Pere Canturri 
Montanya, Marc Vila Riba i 
Antoni Santacreu. 
Josep Claverol, president de 
la Fundació Claverol i fill del 
reconegut fotògraf, va posar 
de manifest la voluntat que 
sempre va mostrar el pare per 
“fotografiar-ho tot” i mostrar a 
les generacions futures com era 
l'Andorra d'abans.
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Andorra la Vella vibra amb el retorn 
de la Festa Major 
Els concerts de Love of Lesbian, la Casa Azul i Carolina Durante, el ball del Contrapàs amb 
la participació de la ciutadania, actuacions de circ, el Mercat de la Vall... Andorra la Vella 
ha gaudit, després d'un any de parèntesi, d'una Festa Major adaptada a la pandèmia

Amb la música de Love of 
Lesbian, un dels grups amb 
més trajectòria de pop-rock 
indie espanyols, Andorra la 
Vella posava la nit del 9 d'agost 
punt i final a quatre dies d'una 
Festa Major diferent. Esperada 
per la ciutadania, després d'un 
any en blanc a causa de la crisi 
sanitària, però adaptada a les 
restriccions necessàries en 
l'actual situació de pandèmia, 
sense aglomeracions i activitats 
distribuïdes en diferents espais, 
i amb la voluntat ferma del 
Comú d'apostar per un cartell de 
qualitat. 
Love of Lesbian, la banda 
liderada per Santi Balmes, va ser 
un dels plats forts del programa 
d'enguany, juntament amb els 
concerts de La Casa Azul, un 
dels grups més representatius 
del tecno-pop actual, i Carolina 
Durante, la formació madrilenya 
de rock amb més projecció del 
moment. Les tres actuacions 
(Love of Lesbian i la Casa Azul 
amb més d'un miler d'assistents 
i, Carolina Durante amb prop 

de mig miler) van celebrar-se al 
Parc Central i amb distàncies de 
seguretat, públic amb mascareta 
i, també, amb moltes ganes de 
passar-ho bé. 
A la música en directe se li van 
sumar també moments per 
ballar, amb les orquestres De 

noche i La Principal de la Bisbal, 
la recuperació d'actes tan 
tradicionals com les sardanes, 
els balls medievals o el Ball del 
Contrapàs. El Ball del Contrapàs, 
el diumenge de Festa Major, va 
protagonitzar, de fet, un dels 
moments més emocionants 
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Actes populars a la Festa Major 
de Santa Coloma
Santa Coloma també recuperava, 
el tercer cap de setmana d'agost, 
la seva Festa Major, organitzada 
per la Comissió de festes amb la 
col·laboració del Comú. Sense esquivar 
les restriccions i havent d'eliminar 
activitats consolidades com el vermut 
a la plaça major després de la missa 
del diumenge o el concurs de flams, 
el programa va incloure concerts, 
animacions infantils i una ballada de 
sardanes. 

d'enguany, amb la participació 
de desenes de persones que 
després d'acreditar la pauta de 
vacunació o un test d'antígens 
negatiu es van inscriure per 
donar vida a la dansa pròpia de  
la parròquia i mantenir així una 
tradició que ja suma més d'un 
segle d'història.

Amb moderació i civisme
Els quatre dies grans d'Andorra 
la Vella també van oferir 
moments per a l'espectacle, 
amb vistoses i divertides 
actuacions de circ i beat box, i 
altres de més tradicionals, com 
la lectura del pregó des del balcó 
de la Casa comuna, que enguany 
va anar a càrrec de José Maria 
Costa, el president de la Câmara 
municipal de Viana do Castelo
-població d’on és originària una 
tercera part de la comunitat 
portuguesa que viu al país-, i la 
posterior Dansa del Pregó amb 
l'Esbart dansaire. La cònsol 
major, Conxita Marsol, feia en 
acabar els actes de celebració, 
una valoració molt positiva 
de l'edició 2021, ressaltant 
la moderació i el civisme 
dels ciutadans, que van voler 
participar dels dies de festa 
amb il·lusió i alegria i respectant 
en tot moment les mesures 
sanitàries.




