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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

La primera vegada que una dona va exercir de 
consellera general al nostre país va ser fa només 37 
anys. Sembla increïble, però és cert. I era de justícia 
retre un homenatge a la Mercè Bonell, atribuint-li el 
nom d'un nou carrer de la parròquia. No ha plogut 
pas tant, però afortunadament, els avenços assolits 
en les darreres dècades pel que fa a la participació 
de les dones en la política han estat grans. Al 
Comú d'Andorra la Vella, per exemple, portem dos 
mandats consecutius amb una paritat entre homes 
i dones que reflecteix força fidelment una societat 
formada a parts iguals per dones i per homes.

Amb el compte enrere per a les festes nadalenques, 
hem iniciat un any més -i ja en van sis- el Poblet de 
Nadal amb l'objectiu de regalar il·lusió. Els ciutadans 
i els turistes esperen cada any l'arribada d'un 
esdeveniment que ja és tot un segell d'Andorra la 
Vella en aquestes dates. Palpem les ganes de passar 
pàgina i retornar a la tan anhelada normalitat. I tot 
i que ja hem iniciat el camí, encara hem de deixar 
enrere la pandèmia i avançar cap a un futur que 
no estigui condicionat pel virus. Aquest és, de ben 
segur, el millor dels desitjos.
comunicacio@comuandorra.ad



4CAPITAL.ad . núm 21 . desembre 2021 5CAPITAL.ad . núm 21 . desembre 2021 Actualitat comunalActualitat comunal Actualitat comunal

El Consell de Comú va aprovar 
l'11 de novembre un suplement 
de crèdit de 342.000 euros 
per iniciar la construcció d’un 
ascensor que unirà l’avinguda 
Príncep Benlloch i el carrer 
Ciutat de Valls, i que es preveu 
que estigui operatiu a la 
primavera. 
Amb la intenció de seguir 
millorant d’una manera 
substancial la mobilitat a peu 
dels veïns de carrers separats 
per desnivells importants, el 
Comú d’Andorra la Vella tirarà 
endavant, a més, una nova 
connexió vertical que unirà el 
carrer Prada Motxilla (zona del 
Lycée) amb l’avinguda Santa 
Coloma. 
La cònsol major, Conxita Marsol, 
anunciava en el transcurs 
d'aquesta sessió de Consell 
de Comú, que s'ha signat un 

conveni amb els propietaris d’un 
futur edifici, mitjançant el qual 
construiran aquest nou ascensor 
d’ús públic. L’equipament 
permetrà unir a peu i d’una 
manera ràpida i còmoda la 
zona del passeig del riu amb 
l’avinguda Santa Coloma.
I uns metres més enllà, els veïns 
del barri podran pujar a un segon 
ascensor cap al carrer Ciutat 
de Valls. A més, disposen, ben 
a prop, de la connexió vertical 
La Quirola, que funciona des 
del 2018 i que uneix l’avinguda 
Príncep Benlloch amb Tobira.

Altres projectes destacats
La sessió de Consell de Comú 
del novembre aprovava els 
moviments pressupostaris per 
poder tirar endavant projectes 
destacats com la reforma i 
l’embelliment del carrer Verge 

Un ascensor d’ús públic connectarà la zona del Lycée amb l’avinguda Santa Coloma

del Remei de Santa Coloma -on 
es construiran voravies i se’n 
milloraran les ja existents a la 
zona propera a la caserna de 
Bombers-, o la construcció d’un 
camp de bàsquet al carrer Prat 
Salit -el projecte guanyador del 
primer Pressupost Participatiu 
sorgit de les propostes dels 
ciutadans de la parròquia.
En paral·lel, també es va 
donar llum verd a dos crèdits 
extraordinaris: un primer de 
19.000 euros per adquirir 
l’escultura de Judith Gaset que 
s’ubicarà al Parc Central, en el 
projecte de galeria a l’aire lliure 
que complementarà la sala 
d’exposicions que s’inaugurarà 
aviat; i un altre de 56.000 euros 
per construir un dic de protecció 
a la zona de la Comella adjacent 
a l’edifici del British College of 
Andorra.

Un nou elevador unirà el carrer Prada Motxilla amb l'avinguda Santa Coloma. I uns metres més enllà, a l'avinguda Príncep Benlloch, un altre ascensor permetrà salvar en pocs minuts el 
desnivell cap al carrer Ciutat de Valls. Les noves connexions verticals milloraran la mobilitat dels veïns i permetran unir Ciutat de Valls i el passeig del riu de forma ràpida i còmoda

Els millors DJ del món, a la capital
El Comú cedeix l'ús de l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila per l'Andorra Mountain Music, 
on cada dissabte del 5 de febrer al 5 de març els millors DJ oferiran les seves sessions

Andorra la Vella acollirà 
l’edició d’hivern de l’Andorra 
Mountain Music. L’estadi 
comunal Joan Samarra Vila serà 
l'escenari de les actuacions de 
Tiësto, Martin Garrix, Afrojack, 
Don Diablo i Timmy Trumpet, 
amb un aforament previst de 
5.000 espectadors. El Comú 
serà el patrocinador principal de 
l'esdeveniment promogut per 
Andorra Turisme. 
L'objectiu és millorar el 
posicionament d’Andorra com 
una referència a l’hivern amb 
una oferta lúdica de primer nivell 

mundial, i fer que l’après-ski es 
converteixi en un referent del 
sud d’Europa.
La cònsol major, Conxita Marsol, 
ha mostrat la satisfacció per 
col·laborar en un projecte de 
país i posicionar Andorra la 
Vella, futura seu del recinte 
multifuncional, com el centre 
on es desenvolupin grans 
esdeveniments i complementar 
l’après-ski i l’experiència de 
compres. Ha destacat, a més, 
la idoneïtat de l’Estadi Comunal 
per l’espai i la proximitat al 
centre.

Tiësto inaugurarà el festival 
el 5 de febrer del 2022.
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Homenatge a Mercè Bonell, la primera 
consellera general de la història

El Comú d'Andorra la Vella li posa el seu nom a un carrer adjacent a la nova Seu de la 
Justícia com a mostra d'agraïment per haver obert el camí de la dona en la política

El Comú ha volgut retre 
un homenatge a la primera 
consellera general del país els 
anys 1984 i 1985, i veïna de la 
parròquia. Com reconeixement 
a la tasca pionera de Mercè 
Bonell Bertran, se li ha dedicat 
un carrer d’Andorra la Vella 
situat a l’entorn de la nova 
Seu de la Justícia. L'acte de 
reconeixement -durant el qual 
es va lliurar a l’homenatjada una 
rèplica de la placa del carrer que 
porta el seu nom- va comptar el 
24 de novembre amb els cònsols 
major i menor, Conxita  Marsol 
i David Astrié, acompanyats del 
cap de Govern, Xavier Espot, i de 
la síndica general, Roser Suñé. 
La cònsol major va traslladar 
l’agraïment a Mercè Bonell per 
haver obert el camí de les dones 
al món de la política, un sender 
"avui molt consolidat gràcies a 
l’important paper que van tenir 
dones com la Mercè, valentes, 
pioneres i decidides". Marsol va 
recordar com amb el pas dels 
anys l’entrada de les dones en 

les institucions polítiques ha 
esdevingut una realitat i com, 
per exemple, tant en el passat 
com en l’actual mandat comunal 
d’Andorra la Vella hi ha hagut 
paritat. També el cap de Govern 
va ressaltar un acte "de gran 
rellevància" pel reconeixement 
a les dones precursores i 
emprenedores que van voler 
servir el país i van ser exemple 
per a futures generacions. En la 
mateixa línia, la síndica general 

destacava el fort simbolisme del 
reconeixement, amb la imatge 
de la primera consellera general 
al costat de la primera síndica 
general. 
Mercè Bonell, molt satisfeta, 
recordava la il·lusió i les ganes 
de treballar per al país que la 
van motivar a enrolar-se en les 
institucions del país. Alhora, 
va celebrar l’important esclat 
que en les darreres dècades ha 
tingut la dona en política. 

Meritxell Pujol: "Hem d'estar al costat 
de la gent gran, qui més temps ha 
estat aïllada durant la pandèmia"

Com valora l’experiència com 
a consellera de Social?
És una experiència molt 
enriquidora, estic aprenent cada 
dia, i creixent com a persona. 
M’agrada molt el contacte 
amb els infants i la gent gran. 
A més, t'adones de realitats 
com la quantitat de persones 
grans que viuen soles. Aquí 
hi entra la important tasca 
d'acompanyament que fem des 
del Comú.

La pandèmia ha accentuat 
la soledat i necessitats del 
col·lectiu de gent gran?
Sí. Moltes persones grans 
que viuen soles han fet una 
davallada important en les 
capacitats cognitives i fins i tot 
físiques. Des que la pandèmia va 
permetre reprendre els tallers 
per a la gent gran, n’hem fet 

diversos de suport psicològic. En 
un dels tallers, algunes persones 
explicaven els seus testimonis 
sobre com s’havien sentit durant 
el confinament vivint soles. 
Ho van dir en veu alta, es van 
desfogar i penso que els va anar 
molt bé. 

El menjador per a la gent gran 
del Calones juga un paper de 
socialització important.
Definitivament. Al final, la 
gent gran és qui més temps 
ha estat aïllada i hem d'estar 
al seu costat, perquè durant 
molts mesos no vam poder 
obrir la Casa Pairal, ni fer tallers 
ni obrir el Calones... Durant 
el confinament i els mesos 
posteriors vam accentuar molt 
el seguiment de la gent gran. La 
proximitat és molt important, 
per a molts d’ells, venir a dinar 

cada dia els serveix per sortir 
de casa. Algunes usuàries ens 
diuen que la seva motivació és 
aixecar-se i arreglar-se per venir 
a dinar al Calones i conversar, 
riure i compartir estones amb 
companyes i companys.

El virus ha marcat, sens dubte, 
la gestió els primers dos anys.
Va ser més complex en el cas 
dels espais per a la gent gran 
i més ordenat en les escoles 
bressol i espais de lleure perquè 
les indicacions sanitàries eren 
clares i s'establia com fer els 
grups bombolla, etc. Ens hi 
hem adaptat amb una certa 
normalitat. De demandes 
d'ajudes, vam estar alerta i 
incrementat la partida a tal 
efecte, però no hem vist un 
augment desmesurat. Enguany 
hem atès més de 200 demandes 
d'ajudes, en les quals, per 
exemple, s'exonera del 
pagament de serveis comunals, 
com les escoles bressol o 
l'escola d'art, a les famílies que 
ho necessiten.

El seu partit (SDP) forma 
part de l'equip de govern en 
presentar-se a les eleccions 
amb l'actual equip de Govern. 
Com ho porta?
Jo estic encantada i treballo 
molt a gust. La cònsol major va 
deixar molt clar al principi que 
havíem de treballar tots junts pel 
que ens uneix, que és la voluntat 
d’aportar el millor a la parròquia. 
I així ho fem, en un molt bon 
clima de treball i diàleg.

La consellera de Social, de 50 anys i amb dos fills de 21 i 19 anys, està involucrada en 
política des de ben jove per tradició familiar, tot i que fins aquest mandat no havia exercit 
un càrrec institucional, una experiència que qualifica de molt enriquidora

Coneix els consellers

El carrer Mercè Bonell és a tocar de la nova Seu de la Justícia.
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Com se sent després de 
l’homenatge?
És un moment impressionant, 
fa sentir bé, a tope. Tot el temps 
que vaig fer política ho vaig fer 
molt a gust. Tenia il·lusió i unes 
ganes rabioses de fer coses. I 
amb els anys, les ganes s’han 
estès a moltes dones, això 
s’ha disparat d’una manera 
impressionant. Em fa molta 
il·lusió que s’hagi pensat en 
mi per donar nom a un carrer 
d’Andorra la Vella.

Com recorda l’arribada a un 
Consell General tot d’homes? 
Com la van acollir?
Ara tot està magnificat, el que 
és bo i el que és dolent, i jo 

recordo l’entrada al Consell 
amb una certa normalitat i 
respecte de part dels meus 
companys consellers. Tot es 
va portar d’una manera molt 
intel·ligent i molt tranquil·la. 
Ara bé, el que recordo amb un 
cert pànic... higiènic, va ser quan 
vaig voler anar al lavabo. Allò 
era un drama: tot eren urinaris 
estranys. No s’havien previst 
lavabos per a dones!

Quins records té del seu pas 
per Casa de la Vall?
Treballaves i veies que es 
progressava amb petites 
coses. Constantment hi havia 
un moviment imparable, molt 
enèrgic.

Va rebre moltes felicitacions 
per ser la primera dona?
Realment no, diria que les 
habituals. L’entrada al Consell 
General es va fer amb tota la 
normalitat. Jo vaig assumir el 
càrrec sense cap problema, amb 
moltes ganes de tirar endavant. 
Soc, com deia abans, energètica. 

Se sent orgullosa de la carrera 
que han fet les dones 37 anys 
després que vostè accedís al 
Consell General?
És increïble. Jo vaig sortir el 
1984, i tant de bo hagués estat 
abans! És una explosió que 
em fa sentir bé. Em fa sentir 
orgullosa, fière en la llengua de 
Molière.

Mercè Bonell: "Tenia il·lusió i unes ganes 
rabioses de fer coses des de la política"
La primera dona de la història d'Andorra en ser consellera general, els anys 1984 i 1985, 
recorda el seu pas per la política i reflexiona sobre el paper de la dona en aquest àmbit

S’ho podia arribar a imaginar 
que anys més tard arribaria 
a veure una síndica general o 
fins i tot la paritat en alguns 
estaments polítics?
Honradament, no. Però tampoc 
ho valorava d’una manera 
extrema, ho he d'admetre. Que 
el Ventura se’n va a Govern i 
accedeix de consellera la Mercè 
que és la següent de la llista? 
Doncs, endavant. Jo sempre 
he estat molt forta i creient 
en el que diuen les lleis, i he 
estat orgullosa de fer el que 
corresponia.

Si bé és cert que s’ha guanyat 
pes de la dona en política, creu 
que encara s’ha de reforçar 
més? 
És un avanç en el qual no hi 
ha marxa enrere, el camí està 
encarat d'una manera fabulosa, i 
es fa dia a dia, no només els dies 
reivindicatius. 

La pionera que va obrir el 
camí de la dona en la política 
andorrana
Mercè Bonell Bertran té 80 anys 
i va ser consellera de Comú 
entre els anys 1980 i 1983 
durant el mandat del cònsol 
major Joan Samarra Vila -durant 
el qual va presidir la Junta 
d’administració-.
Es va convertir en la primera 
consellera general de la 
història del Principat d’Andorra 
incorporant-se a la seu 
parlamentària els anys 1984 
i 1985 en substitució de 
Bonaventura Riberaygua Miquel.
De la seva etapa com a 
consellera del Comú d'Andorra 
la Vella, recorda que va ser 
aleshores quan es va estrenar 
l'edifici actual de Casa Comuna 
situada a la plaça Príncep 
Benlloch. Admet que és una 
època que té més difosa en el 
record en relació al seu pas 
pel Consell General, però té 
records entranyables dels seus 

companys de viatge, com els 
cònsols Joan Samarra i Xavier 
Llovera. Les dues etapes, 
tant al Comú com a la Casa 
de la Vall, han deixat una 
petjada imborrable en aquesta 
dona treballadora, decidida i 
implicada que avui ja no segueix 
tan d'aprop com fins fa uns anys 
una política, tant d'Andorra com 
dels països veïns, que critica 
que sovint es basa només en la 
queixa. La Mercè Bonell pensa 
que abans en política s'anava 
més per feina, i ara el protocol 
marca massa la feina dels 
dirigents. El seu millor desig, 
però, no només és que hi hagi 
menys misèria i que la gent sigui 
feliç, sinó també que cregui en 
els seus representants. I és clar, 
que s'acabi la pandèmia, que és 
un "enrenou" (un eufemisme, 
diu, per no dir una paraula 
malsonant).

Mercè Bonell, el dia del jurament com a consellera general, amb les 
autoritats de la parròquia. Ella i Conxita Marsol, aleshores secretària 
general del Comú, eren les úniques dones.
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Un nou parc de 3.200 m2 amb parkour

La cònsol major, Conxita 
Marsol, va anunciar durant la 
sessió constitutiva del Consell 
d’infants la construcció d’un nou 
parc de 3.200 metres quadrats. 
Se situarà al límit d’Andorra la 
Vella amb Santa Coloma, i s’hi 
podrà accedir directament tant 
des del passeig del riu com des 
de l’avinguda Santa Coloma. 
Aquest parc es construirà en 
uns terrenys que el Comú ja ha 
llogat i en els quals, a banda del 
parc, s’habilitarà una gran zona 
d’aparcament.
El nou parc dona resposta a una 
demanda formulada al darrer 
Consell d’infants, que reclamava 
un parc destinat a infants i 

adolescents d’una franja d’edat 
d’entre els 10 i els 16 anys i 
que tingués també elements 
inclusius. Per això, el nou 
equipament no només disposarà 
d’una àmplia zona enjardinada, 
sinó que habilitarà un espai on 
es podrà practicar el parkour, 
i disposarà d’elements com 
una tirolina. Marsol també va 
recordar als 12 nous consellers 
infantils nomenats aquest 
novembre i que representen 
als alumnes de 5è de primària 
dels sis centres educatius de la 
parròquia -en total, 242 infants- 
que aviat començaran els 
treballs d’un segon parc a Santa 
Coloma, ben a prop de l’escola 

Serà una realitat el 2022 al límit entre Andorra la Vella i Santa Coloma, i tindrà accés 
directe des del tartan del passeig del riu. Respon a una demanda formulada al darrer 
Consell d'infants, que ja ha arrencat un nou curs 

especialitzada Nostra Senyora 
de Meritxell, i que disposarà 
de diversos elements de joc 
inclusius. 
Els consellers infantils del sisè 
Consell d’infants d’Andorra 
la Vella ja han presentat les 
propostes per millorar el dia 
a dia de la parròquia, que els 
centres educatius treballaran 
durant el curs i debatran el 31 
de maig vinent. Conxita Marsol 
ha subratllat la qualitat de les 
propostes, que fan extensives a 
tothom en pro de les persones 
grans o el medi ambient.

Renovat el compromís com a 
Parròquia amiga de la infància
Andorra la Vella és la primera parròquia a 
refermar l'acord amb UNICEF per seguir sent 
Parròquia amiga de la infància. 
Aquest distintiu que tenen les set parròquies, 
a més, ja té una imatge corporativa. L'ha 
dissenyat Xaoen-Lai, alumna de 12 anys del 
British College, que ha guanyat el concurs 
nacional per triar el logotip de les Parròquies 
amigues de la infància.

Millores a les escoles de la parròquia

Aquesta tardor s'han inaugurat 
oficialment les ampliacions de 
l'Escola Andorrana de maternal 
i primera ensenyança d'Andorra 
la Vella i de segona ensenyança 
de Santa Coloma, així com 
l'ampliació de l'Escola Andorrana 
de Batxillerat, situada a La 
Margineda. En aquest darrer cas, 
l'estrena de les instal·lacions 
ha coincidit amb l'inici del 
curs, mentre que la resta s'han 
inaugurat enguany tot i haver 
finalitzat el curs anterior (la 
inauguració es va haver d'ajornar 
a causa de la pandèmia).
El cap de Govern, Xavier Espot, 
destacava l'increment important 
d'alumnes a Batxillerat, que ha 
passat de 45 l'any 2002, als 450 
actuals. La ministra d'Educació, 
Ester Vilarrubla, subratllava que 
el baix índex d'abandonament 
escolar prematur i el fet que cada 
cop més alumnes cursin el nivell 
post-obligatori és un indicador 

excel·lent del bon funcionament 
del sistema educatiu nacional.
L'Escola andorrana de Batxillerat 
disposa d'un edifici annex amb 
noves aules i equipaments 
distribuïts en més de 700 metres 
quadrats nous.
En el cas de l'Escola Andorrana 
de maternal i de primera 
ensenyança d'Andorra la Vella 

i de l'Escola Andorrana de 
segona ensenyança de Santa 
Coloma, l'ampliació de 1.500 
metres quadrats va permetre ja 
el curs passat reagrupar tots els 
alumnes en un únic centre.
En total, el Govern ha invertit 
més de 9 milions d'euros 
en millorar aquests centres 
educatius de la parròquia.

El Comú celebra l'ampliació i millora de les instal·lacions de diversos centres escolars 
d'Andorra la Vella i de Santa Coloma

Visita a les noves instal·lacions de l'Escola Andorrana de Santa Coloma.

A primers d'octubre els 
usuaris dels serveis del 
menjador i l'Hostal Calones van 
compartit dinar i celebració 
amb la corporació, en la 

primera trobada comunitària 
amb gent gran des de l’inici de 
la pandèmia. Una quarantena 
d’usuaris, ja fos residents als 
pisos per a la gent gran o bé 

Celebrant els 15+1 del Calones
persones jubilades que dinen 
habitualment al menjador, van 
celebrar l'aniversari ajornat 
d’aquest projecte que va iniciar 
el Comú d’Andorra la Vella el 
2005, (al 2020 feia 15 anys de la 
posada en marxa del menjador 
però la festa no es va poder 
celebrar llavors).
Les autoritats comunals van 
destacar la importància de 
poder-se retrobar plegats, i van 
recordar que el de les persones 
grans ha estat un dels sector 
que més ha acusat la pandèmia i 
que el Comú ha de donar suport i 
"acompanyar la gent gran que és 
la que ha fet gran el país".  

Alguns dels participants en el Consell d'infants d'aquest curs
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Andorra la Vella s’integra al Comitè 
executiu de la Unió de Ciutats Capitals 
Iberoamericanes (UCCI) 

La cònsol major, Conxita 
Marsol, va obrir el diàleg 
d’alcaldes a la XIX Assemblea 
General de la Unió de Ciutats 
Capitals Iberoamericanes 
que es va celebrar el 4 de 
novembre a Madrid. La trobada, 
presidida per l’alcalde de 
Madrid i copresident de l’UCCI, 
José Luis Martínez-Almeida, 
va comptar amb alcaldes i alts 
representants de les capitals de 
22 països, com Lisboa, Bogotà, 
San Salvador, San Juan de 
Puerto Rico, San José, Lima o 
Santo Domingo.
Andorra la Vella s’integra per 
primera vegada al Comitè 
executiu de l’UCCI, assumint 
la vicepresidència de 
Desenvolupament econòmic, 
Turisme i Innovació durant 
els pròxims dos anys. La 
copresidència de l’ens passarà a 
mans de San José (Costa Rica) 
fins al 2022 i de Lima (Perú) fins 
l’any següent. 
Conxita Marsol, durant la 
seva intervenció, va destacar 
l’important paper que han 

Participació en l'elaboració de l'estratègia del turisme del futur
Andorra la Vella col·labora en 
l'Estratègia iberoamericana 
de turisme del futur en 
una cooperació entre la 
Unió de Ciutats Capitals 
Iberoamericanes i 
l'Organització Mundial del 
Turisme. 
La consellera de 
Desenvolupament estratègic 
i comercial, Meritxell López 
hi ha exposat l'aposta per un 
model de turisme sostenible.

desenvolupat durant la 
pandèmia els governs locals, 
com a referents més immediats 
dels ciutadans i també com 
a generadors de riquesa 
mantenint llocs de treball tot 
fomentant l’obra pública. 
Un cop finalitzada l’assemblea, 
Conxita Marsol, acompanyada 
per l’ambaixador d’Andorra 
a Espanya, Vicenç Mateu, va 
mantenir una trobada bilateral 
amb l’alcalde de Madrid i la 
secretària general de l’UCCI 
i consellera de Turisme de 
l’Ajuntament de Madrid, 
Almudena Maíllo. A la trobada 
van parlar del turisme com a 
motor econòmic i, en aquest 
sentit, Conxita Marsol va 
destacar la importància de la 
posada en marxa d’un servei 
d’aerolínia que unirà Madrid 
amb l’aeroport d’Andorra – La 

Seu d’Urgell. La cònsol major 
va convidar l’alcalde a visitar 
Andorra la Vella tot fent ús 
d’aquest mitjà que connectarà 
d’una manera més directa 
el Principat amb la capital 

d’Espanya. 
Els alcaldes iberoamericans 
participants a l'Assemblea 
General de l'UCCI van ser rebuts 
l'endemà pel rei d'Espanya 
Felip VI al Palau de la Sarsuela. 

Els alcaldes iberoamericans van ser rebuts pel rei d'Espanya, Felip VI.

Els comuns, al 41è Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa
El Congrés dels poders locals 
i regionals recuperava la 
presencialitat a l'octubre a 
Estrasburg. Hi van prendre 
part, en representació dels 
comuns, la cap de delegació, 
Conxita Marsol, i el cònsol 
major d’Ordino, Josep Àngel 
Mortés. El Congrés va adoptar 
els informes de seguiment de 
respecte de diversos països en 
relació a la Carta Europea de 
l'Autogovern local.
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Art i gastronomia amb el segell Shangti
El Parc Central ha estrenat aquest desembre una nova proposta gastronòmica i artística. 
S'anomena La petite fôret i és un projecte que inicia l'artista francès Philippe Shangti

Des de primers de desembre 
el parc Central compta amb un 
nou espai gastronòmic i artístic: 
La petite forêt la proposta que 
arriba de la mà de l'artista 
Philippe Shangti i que ocupa 
l'antic bar-restaurant del parc, 
propietat del Comú i que s'ha 
concessionat per un període de 
15 anys.
La cònsol major d'Andorra la 
Vella, Conxita Marsol, i el cap de 
Govern, Xavier Espot, que van 

participar en la inauguració de 
l'espai, van subratllar el valor 
afegit que suposa aquesta nova 
proposta. Conxita Marsol va 
manifestar la importància que la 
parròquia disposi d'un espai com 
aquest, per aportar quelcom 
diferent i posar en valor la zona 
del parc, tant en el vessant 
gastronòmic com l'estètic. 
En aquest sentit, va posar 
de manifest que el nou espai 
encaixa perfectament en el nou 

concepte artístic que es treballa 
per al parc, on s'ha d'ubicar 
també la sala d'exposicions del 
Govern i les escultures d'artistes 
del país per fer un museu a l'aire 
lliure.
Al seu torn, Xavier Espot 
va donar suport a aquelles 
iniciatives que aporten una 
millora cultural i d'oci. I va 
"felicitar" el Comú "perquè està 
apostant fort per dinamitzar la 
parròquia".

L'escola d'art exposa al Museu Thyssen
El vestíbul del Museu 

Carmen Thyssen Andorra acull 
fins el 9 de gener l'exposició 
Paisatge en risc, integrada 
per una quarantena d'obres 
dels alumnes de l'Escola d'art 
del Comú en què fan una 
interpretació del paisatge actual.   
Les peces estan creades amb 
diverses tècniques artístiques 
com la pintura, la fotografia, la 
ceràmica, el gravat o la joieria.

Un passeig d'art al Parc Central
El Parc Central esdevindrà una galeria d’art a l’aire lliure amb escultures d’artistes 
nacionals. Ho anunciava la cònsol major, Conxita Marsol, durant l’entrega de premis del 
concurs per triar una escultura en homenatge als voluntaris impulsat pel Govern

 El Parc Central, a banda de 
ser el pulmó verd de la capital i 
un espai de passeig i de joc, té 
vocació de convertir-se en una 
gran galeria d’art a l’aire lliure 
amb l’objectiu d’exhibir de 
manera permanent escultures 
produïdes per artistes nacionals. 
Així ho feia públic la cònsol 
major, Conxita Marsol, durant 
l’acte d’entrega de premis als 
artistes participants al concurs 
d’idees per produir una 
escultura que ret homenatge als 
voluntaris d’Andorra i que 
aquest desembre s'ha instal·lat 
al Parc Central.
Nerea Aixàs, la guanyadora, va 
rebre el premi el 7 d'octubre de 
mans de les ministres d’Afers 
Socials i Cultura, Judith Pallarés 
i Sílvia Riva. 

La cònsol major va felicitar 
l'Executiu per la iniciativa 
de retre aquest merescut 
homenatge als voluntaris 
del país que de manera 
desinteressada inverteixen el 
seu temps a ajudar els altres, i 
així s'ha evidenciat especialment 
durant la pandèmia. El projecte 
de galeria d’art a l’aire lliure 
completarà la transformació del 
Parc Central en un centre d'oci 
i de foment de la cultura, ja que 
s'hi està construint el Centre 
d’Art d’Andorra la Vella que el 
Comú cedeix al Govern perquè 
disposi d’una sala permanent 
on poder acollir mostres i 
exposicions. A més, l’artista 
Philippe Shangti, ja ha inaugurat 
al mateix Parc l’espai per oferir 
gastronomia i art. 

El punt d'inici
El Comú d’Andorra la Vella 
reservarà una partida a partir 
del 2022 per adquirir peces 
d’escultors nacionals i començar 
a desenvolupar l’esmentat 
projecte de galeria a l’aire lliure. 
La primera peça s’ha adquirit a 
l’artista Judith Gaset, que ja ha 
iniciat el procés de producció. 
La voluntat és inaugurar la nova 
escultura a la primavera.
Així doncs, la nova escultura 
s'afegirà a l'obra 'El voluntariat' 
de Nerea Aixàs; a l'obra 
elaborada en acer corten 'La 
cadireta' de l'artista Rafael 
Contreras, instal·lada a final del 
2019; i a l'escultura de bronze 
en homenatge a l'heroi nacional 
de Filipines, José Rizal, cedida al 
Comú el 2012.

L'escultura 'El voluntariat' de Nerea Aixàs, guanyadora del concurs 
promogut pel Govern, s'instal·la aquest desembre al Parc Central.

'La cadireta', de Rafael Contreras, 
al parc des de fa dos anys.
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L'encesa conjunta de 
l’enllumenat d’Andorra la Vella 
i d’Escaldes-Engordany i un 
espectacle de gran format per 
l'avinguda Meritxell -aquest cop, 
una espectacular animació de 
delicades criatures marines- 
van marcar enguany l'inici de 
la sisena edició del Poblet de 
Nadal, que s'allargarà fins a 
final de mes. El 26 de novembre 
a la tarda es donava el tret de 
sortida a l'ampli programa de 
Nadal a Andorra la Vella també 
amb l'obertura del Mercat de la 
plaça del Poble -la cònsol major, 
Conxita Marsol, acompanyada 

del cap de Govern, Xavier Espot, 
i la síndica general, Roser 
Suñé, van ser els encarregats 
d'encendre el sostre il·luminat 
de la plaça del Poble amb el 
tradicional compte enrere i 
acompanyats d'un concert de  la 
banda de l'Institut de Música. 
També, de nou, hi va haver un 
triple castell de focs que es va 
fer visible des de diferents punts 
de la parròquia (els focs es  van 
disparar des dels aparcaments 
del Parc Central i Estació Central 
i la Borda Mateu). 
"Hem encès la il·lusió i el somni, 
per a tota la gent del país i tot 

els turistes que ens visiten", 
remarcava la cònsol major 
durant l'estrena de l'estrena del 
Poblet. 
El programa d'aquest Nadal té 
com a lema A Andorra la Vella 
et regalem il·lusió i ha tornat 
amb els elements identitaris 
que el caracteritzen, com les 
escenografies nadalenques 
arreu de la parròquia (enguany 
n'hi ha onze de distribuïdes 
per les zones amb més 
trànsit de vianants); el Mercat 
de Nadal amb prop de 40 
parades d’artesania creativa 
i gastronomia; l’Oficina de 

El Poblet de Nadal porta de nou la 
màgia i la il·lusió a Andorra la Vella
Sota el lema 'A Andorra la Vella et regalem il·lusió', la sisena edició del Poblet de Nadal 
omple de nou els carrers de la parròquia d'activitats durant tot el mes de desembre. 
Aquest any amb la principal novetat del Neret after shopping a la plaça del Poble, amb 
gastronomia i música en directe.

Correus Màgica; i els espectacles 
itinerants de gran format que 
desfilen per l’eix comercial 
per animar els vianants i les 
compres.
Una de les novetats destacades 
d’aquesta edició és el Neret after 
shopping, un espai gastronòmic 
i de tipus chill-out l’aire lliure 
(està situat en un dels laterals 
de la plaça del Poble) amb 
música en directe. En aquest 
espai s'ofereixen fins el 26 de 
desembre una quarantena de 
propostes de grups nacionals 
i DJ que actuen en un petit 
escenari construït especialment 
per a l’ocasió i que donen caliu a 
les fredes tardes d'hivern.

Per als menuts de casa
Com és habitual, el públic 
infantil té durant aquestes festes 
un protagonisme destacat. Des 
del 26 de desembre i fins la 
vigília de Reis, cada tarda esta 
oberta l’Oficina de Correus 
Màgica a la Plaça Guillemó, on 
els infants poden dipositar les 
seves cartes adreçades tant al 
Pare Noel com als Reigs Mags 
d’Orient. A més, el Parc de 
Nadal, situat a l’espai de l’antiga 
caserna de Bombers, ofereix 
enguany fins al 9 de gener una 
pista de patinatge sintètic i un 
pista de gel de 30 metres per 
lliscar-hi amb trineu (les dues 
activitats són gratuïtes).

Com a novetat d'aquest 
Nadal, el Mercat de Nadal de 
la Plaça del Poble ofereix una 
quarantena de micropropostes 
per a infants (des de tallers de 
manualitats fins a contacontes i 
activitats de ball i música), que 
es duen a terme els dies festius 
als migdies i a les tardes a la 
glorieta, en un espai decorat per 
a l'ocasió i que s’ha batejat com 
El Talleret dels menairons. 
A més, entre el 20 i el 23 de 
desembre, també al Mercat, 
podran fer cagar el tió com 
cada any, amb l'ajuda dels 
menairons i una sorpresa per als 
participants. 
També aquest 2021 s’incorpora 

El Mercat, centre neuràlgic 
El Mercat de Nadal, situat a la plaça 
del Poble i amb prop de 40 parades, 
és un dels elements centrals del 
Poblet.

7 espectacles itinerants
Enguany el programa del Poblet ofereix 
set espectacles itinerants de gran format 
que recorren l'eix comercial per animar els 
vianants.

ELS DETALLS
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El Joc dels menairons, on els 
participants juguen a descobrir 
on s’amaguen cinc menairons 
pels carrers de la parròquia. 
Per trobar-los disposen d'un 
seguit de pistes que apareixen 
als mapes del joc, que es 
poden recollir a l’Oficina de 
turisme de la Rotonda o al punt 
d’informació del Mercat. Els qui 
trobin els cinc éssers màgics, 
s'enduran un regal de premi. 
I per als que tinguin ganes 
de passar una bona estona i 
alhora practicar esport, el 18 de 
desembre a partir de les 5 de la 

tarda es disputarà la 4a cursa 
El Petit Santa Claus a l'Estadi 
comunal Joan Samarra Vila, una 
activitat que impulsen el Comú i 
el Club Atletisme Valls d'Andorra 
adreçada als infants (es corren 
diferents carreres per edats) i 
que inclou, en acabar, la visita 
del Pare Noel i un berenar
amb xocolata calenta. 

Espectacles al carrer
Un dels segells del Poblet són, 
sense dubte, els espectacles 
itinerants de gran format que 
recorren l'avinguda Meritxell 

fins a la plaça Príncep Benlloch 
portant la màgia a l'eix comercial 
amb propostes molt visuals, 
com globus aerostàtics gegants, 
ballarines de cabaret que 
volen, un cavall de ferro de 
grans dimensions i uns cignes 
blancs que dansen al ritme de la 
música. Fins a final de desembre 
se n'han programat set: tots els 
dissabtes de desembre a partir 
de les 18.30 hores; a més del del 
dia de la inauguració, un altre 
el dia 7 de desembre (pel pont 
de la Puríssima) amb els mítics 
cavalls blancs Fiers à cheval que 

Tallers per als infants
Una de les novetats d'enguany 
és el Talleret del Menairons, a la 
plaça del Poble, amb activitats 
per als més menuts de casa.

L'Oficina de correus
L'Oficina de correus màgica esta 
oberta cada tarda de 17.30 a 20 
hores fins el 5 de gener a la plaça 
Guillemó.

A buscar menairons!
En aquesta edició s'ha posat en marxa 
El Joc dels menairons que consisteix a 
trobar els cinc que s'amaguen arreu de la 
parròquia. Qui els trobi té premi.

11 selfies nadalenques
Enguany hi ha una desena 
d'escenografies nadalenques per 
fer-se fotos distribuïdes arreu de 
la parròquia. 

per cinquè any consectiu han 
visitat Andorra la Vella; i una 
darrera animació de gran format 
el 23 de desembre.
En paral·lel, el primer cap de 
setmana de desembre també es 
van celebrar les Nits de vídeo 
mapping, la segona edició d’un 
esdeveniment organitzat per 
l’Associació Ull Nu i l’Ambaixada 
de França a Andorra: la 
façana de Casa de la Vall es va 
transformar en un llenç de grans 
dimensions per mostrar dues 
creacions audiovisuals fetes 
expressament per a l’ocasió. 

Promoció a l'exterior
El Poblet de Nadal és el gran 
esdeveniment de promoció 
turística i comercial d'Andorra 
la Vella, creat pel Comú el 2016 
i que, tal com va subratllar 
la cònsol major durant la 
presentació del programa 
d'activitats, s’ha consolidat 
com tot un referent del 
Nadal al sud d'Europa, "i no 
pararem d’esmerçar esforços 
perquè així continuï sent". La 
campanya de promoció de 
l’esdeveniment a l’exterior 
s'ha fet novament a França 

(premsa, internet i televisió 
a través de la desconnexió 
regional de France 3 a 
Occitània), Catalunya (Televisió 
de Catalunya, l’emissora de 
ràdio RAC 1 i internet) i a les 
regions espanyoles de Madrid, 
Aragó i València (televisions 
autonòmiques i internet), a més 
de les xarxes socials.
Andorra Turisme col·labora 
en la difusió del Poblet de 
Nadal patrocinant una part 
de la campanya i incloent la 
programació als seus canals de 
comunicació. 
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La Fira es consolida com l'espai de 
retrobament i aparador comercial
Després d'un any en blanc a causa de les restriccions de la pandèmia, el país tenia ganes 
de Fira. La mostra, que va tenir lloc del 22 al 24 d'octubre, va ser de nou un gran aparador 
del teixit empresarial del país i també el punt de presentació del futur Bici Lab Andorra

La 42a Fira d'Andorra la 
Vella ha complert aquest any 
novament totes les expectatives 
i s’ha refermat com l’espai de 
retrobament social. Aquest 
era el balanç en finalitzar 
una mostra molt esperada 
després d'un any sense poder-
se celebrar a causa de les 
limitacions derivades de la 
Covid. El certamen, tal com 
succeïa en edicions anteriors, 
va rebre aproximadament 
70.000 visitants entre el 22 
i el 24 d'octubre, consolidat 
com una de les grans cites 
socials del país i un gran 
aparador del teixit empresarial, 
especialment important en 
un moment econòmic com 
l'actual, que any rere any 

serveix per tancar transaccions 
comercials i establir contactes 
entre empreses i clients. "S'ha 
demostrat que els ciutadans 
d'aquest país tenen ganes de 
tornar a retrobar-se", remarcava 
la cònsol major, Conxita Marsol, 
tot just després de finalitzar la 
42a edició. 
La Fira d'Andorra la Vella 
d'aquest 2021, que ha 
mantingut el format habitual, ha 
suposat també un pas més cap 
a l'anhelada normalitat, segons 
exposava la cònsol major durant 
la inauguració de la mostra. Amb 
tot, també va voler ressaltar que 
aquesta mostra ha d’evolucionar 
en els propers anys, tot 
potenciant les experiències, un 
procés que ha de culminar quan 
la Fira se celebri al futur recinte 
multifuncional. 
A l’acte inaugural van assistir, 
entre d’altres, el cap de Govern, 
Xavier Espot, i la subsíndica 
general, Meritxell Palmitjavila, 
a més de representants del 
Govern, del Consell General i de 
l’àmbit institucional i econòmic. 

A més, després de fer el tall de 
cinta protocol·lari i just abans 
del tradicional recorregut pels 
estands del recinte, es va oferir  
als assistents un esmorzar- 

degustació de productes 
agrícoles i artesans d’Andorra 
en què es va fer un brindis "amb 
optimisme, força i alegria pel 
retorn de la Fira".

Es recupera la Fira del Bestiar, l'origen de la 
mostra d'Andorra 
Aquest 27 d'octubre va tornar una de les jornades destacades per 
als ramaders: la Fira del bestiar, que impulsa el Govern i que és 
l'orígen de la mostra multisectorial d'Andorra la Vella, i que posa 
en valor un sector clau per a la regulació de l’entorn. El cònsol 
menor, David Astrié, va ser l'encarregat d'entregat un dels premis. 



22CAPITAL.ad . núm 21 . desembre 2021 

Cuidem-la!

El públic va poder visitar 150 
expositors distribuïts en un 
gran espai superior als 10.000 
metres quadrats. La majoria 
es van situar a l’envelat (114), 
mentre que la resta van oferir 
la seva activitat a l’exterior i 
als voltants del parc. El mercat 
artesanal, a més, va comptar 
amb menys parades que en 
edicions passades per evitar 
concentracions de persones als 
voltants del passeig del riu.
Per garantir les mesures 
sanitàries i evitar massificacions, 
en aquesta edició, de fet, es van 
potenciar les zones a l’aire lliure, 
on a més d'alguns expositors, 
es va instal·lar l’escenari de la 
fira d’associacions pel qual van 
desfilar prop d’una cinquantena 
d’entitats que van oferir als 
assistents diversos espectacles 
de música i esportius, dansa, 
animació, i exhibicions de gossos 
en adopció, d’esgrima i arts 
marcials.

Bici Lab i campanya 'Cuidem-la'
La Fira va oferir, com a novetat, 
un espai de 300 metres quadrats 
dedicat al món de la bicicleta, 
en el qual es van presentar les 
bases del futur centre interactiu 
de la bicicleta -Bici Lab Andorra- 
que actualment s’està construint 
a la plaça Lídia Armengol, sota 
dels Set Poetes, i que serà 
una realitat a la primavera. A 
l'espai, que es va convertir en un 
dels més visitats de la Fira, es 
van poder veure entre d'altres 
una quinzena de les peces 
històriques cedides gratuïtament 
per la família Riberaygua que 
s’exposaran també al futur 
museu (hi havia models dels 
segles XIX i XX d’Europa i dels 
Estats Units), i un recorregut per 
algunes de les fites històriques 
més importants d’aquest mitjà 
de transport que avui dia va 
guanyant força com a alternativa 
sostenible a les ciutats.
A més, en el marc de la Fira, 
el Comú va posar en marxa la 

campanya ciutadana ‘Andorra 
la Vella: cuidem-la’ per 
fomentar l’estima i la cura cap 
a la parròquia i incidir en les 
actituds que ens beneficien a 
tots: mantenir els carrers nets, 
reduir l’ús del vehicle, reciclar, 
etc. De la mateixa manera que 
una planta s’ha de regar i s’ha de 
cuidar, la campanya estableix el 
paral·lelisme de cuidar Andorra 
la Vella com si fos una planta. 
Per això, tots els ciutadans 
que es van apropar a l’estand 

Una marea verda omple la parròquia en la 8a 
Caminada d'Assandca contra el càncer
Més d'un miler de persones participaven el diumenge 24 d'octubre 
en la 8a Caminada contra el càncer impulsada per l'Associació 
andorrana contra el càncer (Assandca) i que va recórrer el centre 
de la parròquia. L'esdeveniment va servir per recaptar prop de 
10.000 euros que es destinen a finalitats socials de l'entitat. 

institucional del Comú van rebre 
com a obsequi dues petites 
plantes amb llavors d’herbes 
aromàtiques. A més, durant 
els dies previs a la Fira es va 
activar una crida per animar els 
ciutadans a explicar com cuiden 
ells la parròquia. Tothom que 
va penjar una foto a les xarxes 
socials del Comú amb l’etiqueta 
#joCuidoAndorraCapital 
va rebre, també a l’estand 
institucional, una ampolla 
d’alumini de regal. 
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600 persones es mouen per la salut
Més de 600 persones van 

calçar-se les vambes el 2 
d'octubre per participar en la 
marxa popular del Mou-te per 
la teva salut a Andorra la Vella, 
la jornada nacional que vol 
fomentar hàbits saludables. 
Durant tot el dia es van dur a 
terme activitats per a tothom a 
l'Estadi Comunal Joan Samarra 
Vila, com masterclasses de 
zumba i ioga, tallers de pàdel, 
exhibicions de rítmica o partits 
d'hoquei, classes de rugbi o 
tallers de defensa personal.

400.000 euros per a ajudes esportives
El Comú d’Andorra la Vella 

ha atorgat 400.000 euros en 
subvencions esportives per a 
la temporada 2021-2022 per 
donar suport a les entitats que 
realitzen activitats esportives 
a Andorra la Vella. Aquest any 
s'ha mantingut el volum d’ajuts, 
amb la voluntat de donar un 
impuls als clubs i federacions 

i s’han concedit subvencions a 
23 entitats. Enguany s’ofereixen 
quatre programes diferents, 
centrats en la promoció de 
l’esport en edat escolar i esport 
jove; l’esport en sectors socials 
amb característiques especials; 
l’organització d’activitats 
puntuals; i la formació de tècnics 
i directius esportius. 

Andorra la Vella acull el campionat del 
món d'X-Trial amb Bou com a campió

El Poliesportiu d'Andorra va tornar a vibrar el 6 de novembre amb l'espectacularitat del 
trial, les cabrioles acrobàtiques dels millors pilots del món i la victòria del pilot resident

Els aficionats a les dues 
rodes van gaudir de valent al 
Poliesportiu d’Andorra el passat 
6 de novembre de les acrobàcies 
del campionat del món d'X-Trial 
amb la lluita dels millors de 
l'especialitat per superar les 
diferents zones instal·lades a la 
pista del pavelló de la capital. 
El Campió del Món i resident 
a Andorra, Toni Bou, va erigir-
se vencedor indiscutible un 
contundent triomf a la prova que 
va obrir la temporada.
Bou va sumar el seu 68 triomf 
sota sostre (el 30è a Andorra) 
sense acumular cap penalització 
ni a la segona volta ni a la final.
L'oponent del Campió del Món 
a la final va ser el subcampió 
Adam Raga que en la seva 
136a participació al Campionat 
superant Dougie Lampkin 
al rànquing va aconseguir la 
segona millor puntuació a 
l'anomenat Round 2. El tercer 
esglaó del podi va ser per
Jaime Busto derrotant a la final 

pel tercer lloc Matteo Grattarola 
per sumar el setè calaix de la 
seva carrera esportiva. 
A la prova d'Andorra la Vella 
es va sumar uns dies més tard, 
el 21 de novembre, la ronda a 
Barcelona, que va completar 
el campionat del món d'X-Trial 
indoor amb una nova victòria 
de Bou. El pilot català, doncs, 
amplia el seu espectacular 
palmarès sumant el 30è títol del 
món.

 L'esdeveniment va comptar de 
nou amb el patrocini del Comú 
d'Andorra la Vella. En aquest 
sentit, la cònsol major, Conxita 
Marsol, va recordar l’aposta que 
fa anys que fa la parròquia pel 
motociclisme i la importància 
que Andorra la Vella hagi estat 
seu d'una de les proves del 
Mundial d'X-Trial, tant pel volum 
de visitants que atreu al país 
com per la projecció a l'exterior 
que suposa. 

Segona vida a les bicis abandonades
Les bicicletes abandonades 

als carrers d'Andorra la Vella 
tindran una segona vida. El 
Comú d'Andorra la Vella i el 
Lycée Comte de Foix han signat 
un conveni de col·laboració 
segons el qual el Comú, en 
lloc de com es feia fins ara, de 
desballestar aquestes bicis que 
no tenen propietari i que es 
recullen de la via pública, les 
cedeix al centre educatiu, que 
disposa d'un taller de reparació 
en el marc d'un dels seus 
projectes de formació. 
Fins ara s'han fet arribar al 
centre educatiu una vintena de 
bicicletes.
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A la recerca de la millor foto
El 13 de novembre els carrers 

de la parròquia es van omplir 
d'amants de la fotografia que, 
càmera en mà, van sortir a 
buscar la millor instantània. 
Ho van fer durant la 6a Marató 
fotogràfica organitzada per 
l'Escola d'art del Comú durant 
l'Andorra Shopping Festival. 
La categoria de Max-Marató 
va sumar una trentena de 
participants i en la de famílies, 
8 grups. Enguany, a més, es va 
introduir una categoria d'imatges 
fetes amb el mòbil. 

Ceràmica i pintura a La Llacuna
El Centre Cultural La Llacuna 

ha acollit fins el 17 de desembre 
l'exposició In-out, un recull de 
peces d'Antoni Julià, alumne 
de l'Escola d'art del Comú 
d'Andorra la Vella amb una 
extensa trajectòria. 
La mostra fa un repàs del prolífic 
recorregut de Julià, que amb 
els anys s'ha endinsat en les 

Primer Festival de Fado d'Andorra
La dolça veu de la portuguesa 

Fábia Rebordao, una de les veus 
de referència del nou fado i 
una de les artistes portugueses 
amb més projecció avui dia, 
omplia de música l'1 d'octubre 
el Centre de Congressos, durant 
la celebració del primer Festival 
de Fado d'Andorra, impulsat pel 
consolat general de Portugal a 
Barcelona amb la col·laboració 
del Comú. El Festival de Fado és 
un gran esdeveniment cultural 
que es fa a 16 grans ciutats 
d’Europa, Àfrica, Amèrica Llatina 
i Àsia. Enguany ha aterrat a 
Andorra amb vocació de quedar-
se al país.

tècniques de la ceràmica i la 
pintura creant peces que, tal 
com van exposar el conseller 
de Cultura i Promoció turística, 
Miquel Canturri, i les seves 
professores durant l'acte 
d'inauguració, "no només 
llueixen tècnica, sinó que també 
expliquen històries amb molta 
profunditat". 

El parc de la Serradora s'embelleix 
amb la implicació dels joves

El Parc de la Serradora, 
al carrer Prat Salit de Santa 
Coloma i que té connexió amb 
el passeig del riu, s'ha embellit 
amb la col·laboració dels joves. 
Des de principi de novembre 
llueix un grafit de 50 metres 
que mostra el procés de creació 
d'una taula d’skate i hi incorpora 
l’element de la serradora com 
a eina per treballar la fusta. 
D’aquesta manera, la il·lustració 
recorda que aquest espai va ser, 
fins a principi del segle XX, una 
de les darreres serradores que hi 
va haver a Andorra.

El departament de Joventut ha 
estat l’impulsor del projecte 
després que l’Associació 
d’Skateboard i Snowboard 
d’Andorra va proposar la idea 
de decorar el mur del parc. 
El conseller d’Esports i de 
Joventut, Alain Cabanes, explica 
que amb la iniciativa s’ha volgut 
involucrar tant els integrants 
del col·lectiu d’skaters com els 
joves usuaris del Rusc, amb la 
voluntat que es facin més seu un 
dels espais que més utilitzen.
Per això mateix, en el marc 
de les vacances escolars de 

L'Skate park del carrer Prat Salit estrena un grafit de 50 metres que uneix la història de la 
fàbrica de fusta i la pràctica de l'skate. Els usuaris del Rusc han ajudat a completar l'obra

Una xerrada per a famílies i 
educadors sobre joves i resiliència
El psicòleg i escriptor Tomás Navarro, que també 
està al capdavant del SOMI (Servei de Mentoria 
per inspirar que impulsa el Servei de Joventut), 
va oferir a principi de novembre la xerrada Joves 
més resilients i emocionalment forts, adreçada 
a famílies d'adolescents i educadors. L'expert 
va destacar la importància de treballar dia a dia 
el vincle amb els joves, donar-los eines perquè 
tinguin referents i treballar la seva resiliència 
per poder afrontar situacions noves.

Tots Sants, es va organitzar un 
taller d’iniciació a la tècnica del 
grafit durant el qual els joves 
participants van ajudar l’autor 
del mural, el resident ED Zumba, 
a completar-lo.

Es reprèn el 'Cuina sense pares'
Des de mitjan octubre, i després 
de l'aturada obligada per la 
pandèmia, els usuaris del Rusc 
han recuperat les classes de 
cuina per guanyar autonomia. 
En aquesta edició, amb sessions 
sobre gastronomia senegalesa, 
cuina per celíacs i el món del te.
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Amb els acords de Balada 
para una bienvenida, el 
reconegut cantant i compositor 
espanyol José Luis Perales 
arrencava el seu recital a 
Andorra la Vella, el primer de La 
27a Temporada (coorganitzada 
entre el Comú d’Andorra la 
Vella i MoraBanc) i un dels 
especactacles més aclamats 
aquest any pel públic. Perales, 
en plena gira de comiat dels 
escenaris després d'una 

trentena de discos publicats i 
més de 50 anys enrolat en el 
món de la música, va incloure 
Andorra la Vella en un tour molt 
especial, amb que sota el títol 
Baladas para una despedida es 
va posar el públic a la butxaca. 
"Benvinguts a una nit de música 
i de retrobament, per fi!", es 
presentava el músic davant 
d'un auditori entregat des del 
primer moment que no va parar 
de corejar els seus èxits, molts 

El cantant i compositor 
José Luis Perales triomfa 
a La Temporada en la seva 
gira de comiat

dels quals han esdevingut 
veritables himnes per a diverses 
generacions. 
Als seus 76 anys, l'intèrpret va 
demostrar que està en plena 
forma. En el repertori andorrà 
amb una vintena cançons, de 

L'autor de grans èxits com 'Un velero llamado Libertad', 
'Y cómo es el?' o 'Que canten los niños' va omplir el 28 de 
novembre l'auditori del Centre de Congressos davant d'un 
públic totalment entregat. El seu darrer tour, 'Baladas para 
una despedida' no va decebre en el concert estrella de La 
27a Temporada organitzada pel Comú i MoraBanc.

Joseph Calleja, lírica de primer nivell
El tenor maltès, una de les primeres figures del món, va actuar el 4 de desembre amb un 
repetori amb àries de Verdi i Puccini i, també, obres populars de Txaikovski i Donaudy

El 4 de desembre, La 
Temporada va donar pas al 
tenor maltès, Joseph Calleja 
un artista de primer nivell que 
ha estat sovint comparat amb 
cantants llegendaris d’èpoques 
anteriors com Jussi Björling, 
Beniamino Gigli i, fins i tot, amb 
Enrico Caruso. Actualment, és 
un dels intèrprets del seu gènere 
més respectats del planeta i ha 
actuat en els millors escenaris, 
com el Metropolitan Opera de 
Nova York, la Staatsoper de 

Viena, l'Statepera Estatal de 
Munic, l’Smetana Hall de Praga i 
el London Palladium. 

Un repertori eclèctic
A Andorra, va actuar 
acompanyat per la pianista 
Maria-Elena Farrugia, també 
maltesa i van proposar un 
programa de dues parts i amb 
un repertori eclèctic per arribar 
a tots els públics. La primera, 
dedicada a les famoses àries 
d’òpera com Questa o quella 

de Rigoletto de Giuseppe 
Verdi, Pourquoi me réveiller de 
Werther de Jules Massenet o 
E lucevan le Stella de la Tosca 
de Giacomo Puccini, entre 
d’altres. A la segona part del 
recital va incloure un repertori 
més popular amb cançons de 
Txaikovski, Donaudy, Tosti, Vella 
i Ruggero. 
En el seu darrer treball, Joseph 
Calleja ha enregistrat de nou les 
obres més cèlebres del popular 
compositor Mantovani.

La propera cita: 
el 27 de gener 
amb el Ballet 
Béjart 
Des de la seva creació al 
1987, el Béjart Ballet és 
una referència mundial, pel 
seu estil innovador i perquè 
el seu fundador, Maurice 
Béjart és conegut per voler 
obrir el ballet a un públic 
molt més ampli. A Andorra 
la Vella portaran, en el 
tercer i darrer espectacle 
de La Temporada el 27 de 
gener, el muntatge Pièces 
Courtes, tot un homenatge 
al propi Béjart.

de fet, no van faltar temes com 
Un velero llamado Libertad, ¿Y 
cómo es él?, Te quiero o Por 
qué te vas i Que canten los 
niños, apostes segures que van 
emocionar el públic i que van 
aixecar autèntiques ovacions. 

Controls sanitaris per accedir
L'espectacle de Perales va 
omplir l'aforament de l'auditori 
del Centre de Congressos en 
l'inici d'una Temporada que és, 
novament, atípica per la situació 
sanitària (quan va tenir lloc el 

recital estaven permesos els 
aforaments al cent per cent). 
Per accedir-hi era necessari 
mostrar el passaport sanitari, 
PCR o test d'antígens i portar 
mascareta FFP2, facilitada per 
l'organització. 
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Teatre per riure com a millor antídot
El Festival de Pallasses i els espectacles 'Jaleiu' i 'Concerto a Tempo d'Umore' han format 
el cartell de la 59a Temporada de Teatre amb l'humor com a eix central 

Les rialles han tornat a centrar 
la Temporada de Teatre de 
tardor-hivern que des de fa 59 
edicions organitzen de manera 
conjunta Andorra la Vella i Sant 
Julià de Lòria. El cartell ha ofert 
en el cas d’Andorra la Vella 
espectacles basats en l’humor i 
que introdueixen la música en 
directe. 
A mitjans d'octubre la 
temporada va arrencar amb 
el Festival internacional de 
pallasses (FIPA) al Teatre 
Comunal, de nou amb Pepa 
Plana com a directora artística i

amb propostes molt aplaudides 
pel públic, com la de la 
reconeguda Gardi Hutter i 
l'estrena del nou espectacle de 
la mateixa Plana. 
L'11 de novembre el Centre de 
Congressos va acollir l'esbojarrat 
muntatge Jaleiu, amb el pallasso 
català Guillem Albà com a 
protagonista i l'acompanyament 
musical en directe de La 
Marabunta. Els assistents s'ho  
van passar d'allò més bé amb 
els gags i les bromes d'Albà, que 
fins i tot es va atrevir a ruixar per 
sorpresa el públic amb crispetes.

El cicle de tardor-hivern es va 
tancar el 2 de desembre amb el
Concerto a Tempo d’Umore 
amb l’Orthemis Nova Orquestra 
de Cambra de l’Empordà: un 
espectacle còmic i musical amb 
una banda sonora formada per 
les peces més reconeixibles 
dels gran autors de la música 
clàssica de tots els temps. Amb 
molt d'humor i una proposta 
sorprenent, dotze músics i 
un director d’orquestra que 
van fer transcórrer la música 
clàssica per les situacions més 
inversemblants.

andorralavella.ad




